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RESUMO

O presente trabalho propõe apresentar uma visão sobre os possíveis impactos ambientais que
poderia ser ocasionado no município de Itaocara e nas suas imediações advindos da
construção da Usina Hidrelétrica naquele município. As informações foram obtidas através de
um levantamento bibliográfico que trata da temática e por entrevistas com pessoas envolvidas
direta ou indiretamente com o empreendimento. Entendendo que a região possui área de
maior preservação ambiental do Rio Paraíba do Sul, conforme classificação do Ministério
Meio Ambiente e a construção de uma hidrelétrica poderia se caracterizar como uma ameaça
ao equilíbrio ecológico local, como também demandará uma readaptação, cultural e laboral,
dos moradores das áreas que será inundada. Nestes mais 1.100km de extensão, o Rio Paraíba
do Sul já sofreu com a construção de diversas usinas no trecho entre São Paulo, Minas Gerais
e Rio de Janeiro. Da literatura e das entrevistas foi possível entender que poderia haver uma
discursão das alternativas existentes. Que pudessem ser exploradas de maneira que
provocassem danos menores ao meio ambiente.

Palavras-chave: Impactos Ambientais, Sustentabilidade, Meio -Ambiente, Usina
Hidrelétrica.



ABSTRACT

This paper proposes to present an insight into the possible environmental impacts that could
be caused in the municipality of Itaocara and its surroundings from the construction of the
hydroelectric plant in that municipality. The information was obtained through a bibliographic
survey that deals with the theme and interviews with people directly or indirectly involved
with the enterprise. Understanding that the region has the highest environmental preservation
area of the Paraíba do Sul River, as classified by the Ministry of Environment and the
construction of a hydroelectric dam could be characterized as a threat to the local ecological
balance, as well as requiring a cultural and labor readaptation of the residents of the areas that
will be flooded. In these more 1,100km of extension, Paraíba do Sul River has already
suffered from the construction of several plants in the stretch between São Paulo, Minas
Gerais and Rio de Janeiro. From the literature and interviews it was possible to understand
that there could be a discourse of the existing alternatives. That they could be exploited in
ways that would cause minor damage to the environment.

Keywords: Environmental Impacts, Sustainability, Environment, Hydroelectric Plant.
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INTRODUÇÃO
O Município de Itaocara, localizado na região Noroeste Fluminense, possui uma

área de 433, 397 km². Situa-se na margem direita do Rio Paraíba do Sul, fazendo

fronteira com os municípios: de São Fidelis (Norte Fluminense), Santo Antônio de

Pádua, Aperibé e Cambuci (Noroeste Fluminense), Cantagalo e São Sebastião do Alto

(Região Serrana). Sua população é de cerca de 23 mil habitantes, conforme estimativa

do IBGE de 2018.

Nas imediações da cidade de Itaocara, próximo ao médio/baixo curso do rio

Paraíba do Sul e do encontro deste com o rio Pomba, na fronteira com o estado de Minas

Gerais na porção reversa da Serra do Mar, encontra-se em desenvolvimento um

empreendimento que visa à construção de uma Usina Hidrelétrica. Este trecho da bacia

é um ambiente geomorfológico no qual predominam colinas côncavo-convexas com

diferentes amplitudes de relevo, em que a distância entre os divisores de drenagem e o

fundo de vale pode variar de duzentos metros a até seiscentos metros, dependendo do

domínio morfológico (FREITAS, FRAIFELD e NORONHA 2016).

A bacia do rio Paraíba do Sul possui uma área de 55.300 km2, sendo a segunda

maior bacia hidrográfica de um conjunto denominado Leste Brasileiro, drenando os

córregos e rios dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo (ANA, 2015).

Essa bacia abriga biodiversidade em situação de elevada ameaça, por estar localizada

entre os maiores centros urbano-industriais do país (MORAES et al., 2017).

O custo da construção de qualquer usina hidrelétrica envolve muito investimento

financeiro. Mas os possíveis danos ao meio ambiente merecem mais atenção, pois a área

inundada geralmente ocasiona uma grande destruição da fauna e da flora. Os impactos

ambientais são irreversíveis, uma vez que alteram a paisagem e causam desequilíbrios

diversos. Moradores próximos ao local são removidos, as culturas agrícolas produzidas

pelos mesmos são praticamente extintas. Apesar do retorno tecnológico com uma

energia limpa, não podemos esquecer que para seu funcionamento pleno será necessário

contar com a própria natureza, seu equilíbrio nas estações e os climas para manutenção

de qualquer tipo de empreendimento que dependa do próprio Meio Ambiente.

Atualmente, com as visíveis alterações climáticas observadas por todo o planeta,

resultado das intervenções causadas pelo homem na natureza.

A ideia de desenvolver um estudo mais aprofundado sobre essa temática surgiu

de uma atividade realizada na disciplina Seminário VIII, em que teríamos que elaborar

uma proposta de um projeto sobre o tema extinção. Como tínhamos conhecimento



acerca da construção de uma usina hidrelétrica em Itaocara, decidimos relacionar o tema

proposto pela disciplina à construção de uma usina hidrelétrica. Tal intenção nos fez

buscar mais informações a respeito desse empreendimento que está em desenvolvimento

em Itaocara, a fim de conhecê-lo um pouco mais. As informações obtidas na ocasião

despertaram nosso interesse numa melhor reflexão sobre os possíveis impactos que

acarretarão a construção e funcionamento de uma hidrelétrica naquele município. Assim,

dessa atividade em sala de aula surgiram algumas questões que incitaram nossa

curiosidade e passaram a nortear o presente estudo, como: qual a importância desta

hidrelétrica para a região e por que ela será construída nesta região?  Qual o impacto

desse empreendimento para a população ribeirinha que vive da pesca local? Existe

algum levantamento das espécies animais e vegetais das áreas que serão inundadas?

A partir dessas questões, apresentamos uma breve exposição de um estudo

exploratório acerca dos possíveis impactos ambientais provocados pela construção de

uma hidrelétrica no município de Itaocara, realizado a partir de um levantamento

bibliográfico e entrevistas. Especificamente.

 Identificar alguns possíveis impactos ambientais e econômicos

ocasionados no município e nas proximidades deste em decorrência da

construção de uma hidrelétrica;

 Evidenciar a complexidade dos possíveis problemas ambientais que

poderão emergir em decorrência desse empreendimento;

 Oferecer subsídios que permitam ampliar as discussões acerca dos custos

e benefícios para a região de um empreendimento como esse.

METODOLOGIA

Para dar conta das questões norteadoras e dos objetivos desse estudo realizamos,

inicialmente, um levantamento de dados secundários, retirados de publicações que

consultaram as fontes originais, e um levantamento bibliográfico sobre os possíveis

impactos ocasionados pela construção da Usina Hidrelétrica de Itaocara, pesquisados

artigos e matérias sobre o tema.

Posteriormente, realizamos entrevistas com um representante da empresa

construtora, com ambientalistas da região e com funcionário representante da Secretaria

do Meio Ambiente do Município de Itaocara, a fim de obter maiores informações acerca

desse empreendimento e seus possíveis impactos. Cabe ressaltar que pela complexidade



do empreendimento o responsável indicado pela empresa nos forneceu informações

baseadas nos laudos técnicos sobre as questões levantadas neste trabalho. Em

contrapartida, os ambientalistas que atuam na região detalharam os principais impactos

provocados pela futura construção.

As entrevistas foram realizadas durante o ano de 2018 e 2019 no local da futura

instalação da Hidrelétrica, situado a cerca de 10 km do centro da cidade de Itaocara. A

ida a esse local possibilitou-nos conhecer a área e entender as dimensões do alagamento.

Nas visitas realizadas à Secretaria de Meio Ambiente do Município de Itaocara,

conversamos com um representante desta secretaria, Biólogo, Técnico em Meio

Ambiente, para sabermos quantos moradores seriam deslocados dos seus imóveis, para

onde iriam e se a secretaria faria a análise dos possíveis impacto sobre a população

ribeirinha que poderia estar vivendo de algum tipo de atividade local que dependa do

Rio paraíba do Sul.

Além dessa visita, também fomos conhecer o Projeto Piabanha, cuja sede é em

Itaocara. Lá conversamos com um representante do Projeto, que fez uma análise dos

possíveis impactos dessa obra sobre a flora e a fauna da região. Ele também nos falou

acerca da influência que haverá sobre o projeto de preservação de peixes nativos, que é o

resultado do seu trabalho pela preservação desta área do Paraíba do Sul.

Para complementar as informações, procuramos conversar com um especialista

em peixes, e professor da Universidade Federal Fluminense, que nos deu sua visão sobre

os possíveis impactos ambientais desta construção sobre a fauna do rio Paraíba do Sul.

Conversamos também com uma representante da empresa construtora, a fim de

entendermos os processos e as responsabilidades desta sobre o empreendimento. Nessa

última conversa procuramos saber se havia sido realizado algum levantamento de

espécies de animais e vegetais existentes nesse local de cerca de 40 km², a ser encoberto

pelos de inundação prevista no projeto (Fig. 1). Essas entrevistas encontram-se na

íntegra nos apêndices deste trabalho.

A USINA HIDRELÉTRICA DE ITAOCARA

Por meio das entrevistas, tivemos conhecimento da existência de diversas usinas

hidrelétricas na região sudeste (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro), sem contar

com as barragens para controle de vazão das águas. Segundo representante do projeto

em Itaocara (Apêndice C, 2018), essas hidrelétricas “são tão próximas que não

convenceram sobre a real necessidade deste empreendimento” que está sendo construído

em Itaocara (Apêndice C, 2018). Nesse sentido, qual seria a importância desse



empreendimento em termos de desenvolvimento regional? Sabemos que é preciso

almejar um melhor desenvolvimento, que precisamos atender a demanda populacional

com a maior qualidade de vida possível, mas a que preço? Por tudo que observamos,

isso não está sendo questionado.

Com as tecnologias desenvolvidas, a informatização e a automatização, a geração

de mais empregos ocorrerá mais durante a construção do projeto e que há necessidade de

mão de obra qualificada que virá de fora, possivelmente dos grandes centros. Assim,

para a região haverá pouco impacto relacionado a quantidade de oportunidades de vagas

de emprego que serão oferecidas, já que toda parte técnica virá de fora1. Considerando a

população dos municípios da região, a usina atenderá demandas de consumo de energia

das grandes cidades. A Secretaria de Meio Ambiente de Itaocara não divulgou os

números exatos de famílias removidas de suas casas, mas, as mudanças de local e

hábitos, podem alterar a essência histórica-cultural-social-econômica da cidade, pois a

população ribeirinha será deslocada para locais próximos ao centro da cidade. Esses

habitantes precisarão de adaptação a novas profissões, quem quiser pode optar por uma

nova capacitação, será oferecida pela prefeitura2. Certamente, isso poderá interferir na

cultura local já existente, passada, na maioria das vezes, de pais para filhos, como a

pesca e a agricultura familiar, que vai se perdendo ao longo do tempo. O total de

habitantes que vivem em áreas urbanas no Rio chega a 93%, segundo IBGE de 2015.

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 2000), a área de drenagem da

bacia do Rio Paraíba do Sul abrange cerca de 55.000 km² distribuídas pelos Estados de

São Paulo 13.900 km², Rio de Janeiro 20.900 km² e Minas Gerais 20.700 km². A

extensão do Rio Paraíba do Sul a partir da nascente do Rio Paraitinga, é de mais de

1.100 km. Sua bacia drena uma das regiões mais desenvolvidas do país, envolvendo

parte de São Paulo, na região conhecida como Vale do Paraíba Paulista, parte de Minas

gerais, zona da Mata Mineira, e metade do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o

censo populacional do IBGE do ano de 2000, 2.142.397 pessoas encontram-se no Estado

do Rio de Janeiro, 1.632.670 em Minas Gerais e 1.147.712 em São Paulo. Nesses

estados foram construídas usinas e barragens ao longo do rio, durantes várias décadas.

A região que será inundada para a construção da barragem fica a cerca de dez

quilômetros da sede do município de Itaocara (Figura 1), no Estado do Rio de Janeiro.

Com a construção da usina, o panorama da região onde a água será represada mudará,

1 fonte: Secretaria do Meio Ambiente, entrevista com Biólogo Sildecir, apêndice A, 2018.
2 fonte: Secretaria do Meio Ambiente, entrevista com Biólogo Sildecir, apêndice A, 2018.



inundando cerca de 40 km2 de área verde, podemos observar o local exato da construção

na figura 1. A transformação acarretará em menos áreas verdes e mais área alagada.

FIGURA 1 - LOCAL DE CONSTRUÇÃO DA USINA (ÁREA AINDA SEM INTERVENÇÃO)

FONTE: EMPRESA CONSTRUTORA

Na figura 2, entendemos a indicação de montante e jusante, parte alta e parte

baixa, após a construção da barragem. Também destacamos nessa figura: residências,

estradas e áreas cultivadas da população ribeirinha, enfim, todo o processo local de

subsistência.

FIGURA 2 - DIMENSÕES E DIREÇÕES, MONTANTE E JUSANTE (SETAS AMARELAS-
COMUNIDADE RIBEIRINHA; SETAS BRANCAS-DIREÇÃO FLUXO DE ÁGUA).

FONTE: EMPRESA CONSTRUTORA



Na figura 3, é possível visualizar a mesma área da figura anterior com a

simulação da inundação e observar o desaparecimento de uma extensa área verde

(Figura 3). Isso significaria interferência no ecossistema para o desenvolvimento

“sustentável” segundo metas governamentais.
FIGURA 3 - SIMULAÇÃO DE INUNDAÇÃO TOTAL 40.4 KM²

FONTE: EMPRESA CONSTRUTORA

Na simulação da usina com o projeto pronto, com o tamanho correspondente ao

real, é possível perceber a dimensão desta através da comparação com os veículos

estacionados a direita da foto (Figura 4).

FIGURA 4 - “CONSTRUÇÃO FINAL DO PROJETO”

FONTE: EMPRESA CONSTRUTORA

Na figura 5 podemos identificar a vila que poderá desaparecer com inundação

prevista no projeto, conforme secretaria Meio Ambiente (Apêndice B), moradias



contendo histórias e culturas que fazem parte do legado histórico da região, por isso há

necessidades de mais conscientização sobre este empreendimento com os atores

envolvidos.

FIGURA 5 - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍBA (ÚLTIMO SENSO 6500 HABITANTES - IBGE)

FONTE: IBGE (A foto do Google não mostra o crescimento dos últimos anos).

Possíveis Impactos da Usina Hidrelétrica de Itaocara

Pinheiro e Sevá Filho (2006) ao analisarem seis grandes obras de usinas

hidrelétricas no país entre 2003 e 2006, acompanhando os conflitos sociais e

institucionais, bem como os contratos firmados com as empresas, mostram que o

governo e donos de empresas enxergam movimentos sociais e ambientais, assim como o

Ministério Público, como meros entraves aos seus empreendimentos. Mostraram ainda

que as trocas de Comandos nas estruturas governamentais3, como DNAEE, GCOI,

CCPE, ANEEL, ANA, ONS, deixaram sequelas, pois, os mesmos problemas

persistiram. Os autores chamaram esse tipo de ação de “herança maldita”, deixada para

as populações regionais atingidas e para os defensores da integridade dos rios e terras

ribeirinhas. Pinheiro e Sevá Filho (2006 p. 1). Na década de 1990 com os conflitos

3 Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica; Grupo Coordenador da Operação Integrada;
Comissão Central de Planejamento da Expansão elétrica; Agência Nacional de Águas; Operador Nacional
do Sistema Elétrico.



constantes em algumas regiões, como a que ocorreu na "luta dos atingidos pelo Itá4 e

contra as barragens no rio Uruguai" Pinheiro e Sevá Filho (2006 p. 2), se fez necessária

criação do CRAB – Comissão Regional dos Atingidos pelas Barragens. Continuando a

análise, Pinheiro e Sevá Filho (2006) apontam ainda que em muitas destas construções

espalhadas pelo país, atores envolvidos que lutaram pela preservação através de

protestos por garantias e diretos, relataram que foram “calados pela força da lei”, com

uso de “balas de borracha e prisões” Pinheiro e Sevá Filho (2006 p. 06).  Na conclusão

os autores destacam algo que chama atenção, “os atingidos e os ambientalistas são

caluniados como delinquentes e seu movimento demonizado” Pinheiro e Sevá Filho

(2006 p. 15).

Pinheiro e Sevá Filho (2006), fazem ainda um breve relato sobre a história de

alguns projetos da bacia do Paraíba do Sul, dentre eles encontra-se o de Itaocara. Os

autores relatam que desde 1987 havia o anúncio da intenção de construção de uma usina

hidrelétrica em Itaocara, próximo a foz do Rio Pomba e a divisa com Minas Gerais.

Naquela época, os moradores das áreas ameaçadas se reuniram reivindicando seus

direitos junto a assembleia legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Pinheiro e Sevá Filho

(2006 p.10).

Queiroz e Motta-Veiga (2012) apontam a existência de um problema recorrente

nos projetos hidrelétricos, qual seja: a negligência na previsão dos impactos indiretos

ainda na fase de planejamento. Segundo os autores, o custo social dessa negligência

reflete-se nos indicadores sociais da região, os quais, no caso brasileiro, já apresentam

elevados índices de pobreza expressos na situação em que se encontra a educação,

saúde, saneamento, habitação e trabalho das áreas afetadas. Os mesmos danos foram

identificados nos processos de desapropriação com impactos nas populações ribeirinhas

ligadas a agricultura, pesca, caça e extração vegetal. Tais impactos são agravados ainda

pelo processo migratório das pessoas, atraídas pelo empreendimento, provocando uma

mudança demográfica social, o que o IBGE chama de metropolização. Os autores

concluem que há necessidade de desenvolver metodologias para acompanhamentos dos

impactos sociais, o que possibilitará mais transparências nos programas e no

monitoramento das eficiências das ações.

Leite5 (2005, apud INATOMI e HUDAETA, 2005) relata que a implantação de

hidrelétricas pode gerar impactos ambientais na hidrologia, clima, erosão e assoreamento,

4 aproveitamentos hidrelétricos dos desníveis do rio Uruguai, e de seus principais afluentes: Chapecó,
Passo Fundo, Ijuí
5 LEITE, M. A. Impacto Ambiental das Usinas Hidrelétricas. II Semana do Meio Ambiente. UNESP. Ilha
Solteira, junho 2005



sismologia, flora, fauna e alteração da paisagem. Na hidrologia impacta com a alteração do fluxo

de corrente, alteração de vazão, alargamento do leito, aumento da profundidade, elevação do

nível do lençol freático, mudança de um sistema lótico para um sistema lêntico e geração de

pântanos. Impacta no clima alterando temperatura, umidade relativa, evaporação (aumento em

regiões mais secas), precipitação e ventos. Impacta também através da erosão marginal com

perda do solo e árvores, assoreamento provocando a diminuição da vida útil do reservatório,

comprometimento de locais de desova de peixes. Na sismologia pode causar pequenos tremores

de terra, com a acomodação de placas. Na flora provoca perda de biodiversidade, perda de

volume útil, eleva concentração de matéria orgânica e consequente diminuição do oxigênio,

produz gás sulfídrico e metano provocando odores e elevação de carbono na atmosfera, e

eutrofiza as águas. Na fauna provoca perda da biodiversidade, implica em resgate e realocação

de animais e provoca migração de peixes. Leite (2005 p. 5)

Freitas, Fraifeld e Noronha (2016), apresentam um mapeamento morfológico da

área onde será construída a Usina Hidrelétrica de Itaocara, analisaram todo relevo, seus

processos de erosão consequente de todo uma dinâmica de formação através dos tempos

(Knickpoints). Os autores, citando Dean6 (1996), destacam a importância de respeitar-se

a vulnerabilidade natural dos solos e também o perfil sociocultural das comunidades

rurais. Por último, eles salientam que a vulnerabilidade do solo se deve também aos

cultivos inadequados de café e, posteriormente, a pecuária, afirmando que isso favoreceu

a transformação da região rural em urbana em um período de três décadas.

Complementando as informações acima, é possível constatar que o processo de

ocupação e uso do solo na Bacia do Rio Paraíba do Sul foi Intensificado nos últimos 200 anos a

partir da cafeicultura, resultou na completa transformação de uma paisagem predominantemente

florestal, para outra do denominada pela vegetação de gramíneas características das pastagens,

embora grande parte da área classificada como pastagem já seja constituída por terras

degradadas sem uso (ANA e COPPETEC7, 2002, apud FREITAS, FRAIFELD e NORONHA,

2016, p. 197).

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?

Segundo Bortoleto (2001), durante a década de 1950, com o processo de

industrialização, o Brasil acelerou o seu crescimento com investimentos em

6 DEAN, W. A Ferro e Fogo: A história da devastação da Mata Atlântica Brasileira. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996.
7 AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS & FUNDAÇÃO COPPETEC. (2002) Projeto Gestão dos
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul: análise de alternativas de crescimento
demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo.
Volume 2, 57p.



infraestruturas para auxiliar as indústrias nacionais em diversos setores da economia, que

alavancaram em várias regiões grandes investimentos e projetos estruturais. A usina

hidrelétrica surge como uma opção para impulsionar esse desenvolvimento, pois se

mostrava como a alternativa mais viável de se produzir energia limpa em grande

quantidade, aproveitando o perfil em que se apresentava o país, com grande quantidade

de rios e águas suficientes para serem armazenadas em barragens. Na ocasião foram

levados para estas regiões grandes investimentos, ignorando-se os possíveis impactos

causados nas áreas modificadas pela construção, incitados pelo discurso de que os

benefícios justificariam as perdas causadas em razão do crescimento.

Para Vainer e Araujo8 (1992, p. 25, apud BORTOLETO, 2001, p. 54), “a

política de desenvolvimento regional global é substituída por programas específicos

(pólos, regiões-programas) que insistem na articulação da região com a totalidade e não

mais na articulação intrarregional”. Essa foi uma época de soluções impostas baseadas

em dados econômicos sem levar em conta os aspectos sociais vividos pelo país e sem a

participação de atores sociais envolvidos, a população local, questionando a instalação e

seus efeitos (PAULA, 2016). Nesse sentido, percebe-se grandes projetos

desenvolvidos, mas sem as repercussões significativas esperadas no plano de

desenvolvimento do país ou região, mas com impactos consideráveis nas populações

locais e no meio ambiente. Legados de um crescimento baseado em troca do que o país

tem de maior valor, fauna e flora, por melhoria na posição econômica, na produtividade

das indústrias, como extração de minérios e outros, que somam para o processo de

degradação da vida no planeta como um todo. A ideologia do discurso

desenvolvimentista empregada na implantação de grandes obras, como as hidrelétricas,

fica evidente quando se faz referência ao impacto social e cultural contido nas mudanças

impostas pelos grandes projetos. Bortoleto (2016), ao citar Martins9 (1993), deixa claro

o caráter ideológico :

[aqui] não se trata de introduzir nada na vida de ninguém.  Aqui se trata de
projetos econômicos de envergadura, como hidrelétricas, rodovias, planos de
colonização, de grande impacto social e ambiental, mas que não têm por
destinatárias as populações locais. Seu pressuposto é o da remoção dessas
[populações...] (MARTINS, 1993, p.61-62, apud BORTOLETO, 2001, p. 57).

O autor sinaliza ainda que estes investimentos começaram de maneira acelerada a

apresentar os impactos que naquele momento havia sido desconsiderado, mudando

completamente a demografia de regiões de locação, deixando como consequências

8 VAINER, Carlos B. e ARAÚJO, Frederico Guilherme B. Grandes Projetos hidrelétricos e
desenvolvimento regional. Rio de Janeiro: CEDI, 1992.
9 MARTINS, J. de S. A chegada do estranho. São Paulo: HUCITEC, 1993.



alterações estruturais urbanas, aumento populacional sem planejamento adequado. As

desapropriações afetaram diretamente as populações ribeirinhas em seus sistemas físicos

e biológicos, social, econômico e cultural.

O IBGE ressalta através na figura abaixo (Figura 6), a relevância dos

investimentos em áreas urbanas. A concentração da população nestes locais como

resultado o alto índice de pessoas que optaram em viver em áreas urbanas.

FIGURA 6 – PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO QUE VIVE EM ÁREA URBANA, POR

REGIÃO.

FONTE: IBGE, 2015

AS ENTREVISTAS
Buscamos respostas para as questões norteadoras deste estudo em entrevistas

com pessoas envolvidas diretamente ou indiretamente com o empreendimento.

Procuramos contato com pessoas que conhecessem a proposta e pudessem apresentar

ponto de vista que oferecesse maior compreensão acerca dos possíveis impactos,

positivos e negativos, produzidos por essa iniciativa sobre a região.

O primeiro a ser entrevistado foi o funcionário indicado pela Secretaria de Meio

Ambiente de Itaocara (Apêndice B), que aqui será identificado pela letra B. O Sr. B é

Biólogo e mostrou-se entusiasmado pela futura construção da Usina e disse acreditar que

a obra ajudará muito o crescimento do município, com mais empregos e renda, e um

visual único que atrairá o turismo para o local. Por várias vezes ele mostrou os



benefícios do empreendimento, mas não soube informar com precisão o número de

pessoas que terão seus imóveis desapropriados, e que tipos de capacitações profissionais

serão oferecidas caso alguém demostre interesse devido à perda de trabalhos voltados

para a pesca e a lavouras ribeirinha.

Da conversa com o Sr. B encontramos a resposta à questão relacionada a

importância desta hidrelétrica para a região e o porquê dela ser construída nesta região.

Segundo este entrevistado:

Geração de empregos e renda para a cidade, aumentará o turismo com
a área inundada que será vista como um grande e bonito lago. Os
benefícios são maiores que os malefícios, os técnicos especializados
virão de fora, mas a mão de obra será toda da região, será uma usina de
médio porte, não extravasará, terá pouco alagamento. Esta região que
melhor se enquadra nas condições estabelecidas no projeto.
(Informação pessoal do Sr. B)

Hoje evidencia-se a necessidade de atrair investimentos para municípios que

procuraram sua emancipação, mas não possuem recursos suficientes para manter seu

desenvolvimento. São dois lados opostos, porém necessários: empregos e mão de obra

que mantém a cidade em equilíbrio prospero e preservar aquilo que proporciona

qualidade de vida, cada vez mais escasso no planeta Meio Ambiente rico e preservado.

O Sr. B ainda nos ofereceu resposta sobre o impacto desse empreendimento para

a população ribeirinha que vive da pesca local. Assim, segundo ele,

Quem vive da pesca e pequenas lavouras serão capacitados em outras
profissões, eles até querem, ninguém quer ficar mais morando em roça.
Eu visitei uma construção desta em outra cidade distante daqui para
entender melhor como seria esta obra e comparei com Itaocara. Aqui
serão duas áreas inundadas uma a 10 km de distância daqui do centro e
a outra em São Sebastião do Paraíba, uma pequena vila, inclusive um
cemitério, e quem quiser retirar alguma ossada, poderá fazê-lo.
(Informação pessoal do Sr. B)

Com as tecnologias, os grandes produtores agrícolas conseguem incentivos e

produtividade que barateiam seus produtos, tornando mais difícil para o pequeno

produtor produzir. O pequeno produtor rural seja qual for à área, seria apenas para sua

ocupação devido ao baixo lucro.

Outra pessoa que colaborou conosco foi o Sr. C, representante do projeto

Piabanha em Itaocara (Apêndice C). Diferentemente do entrevistado anterior, ele se

mostrou pessimista com o futuro e com a construção da Hidrelétrica nesta época de

transição presidencial. Segundo ele, o local é privilegiado para o desenvolvimento de



pesquisas e práticas acadêmicas voltadas para preservação do Ecossistema local,

desfrutado pelos moradores e turistas devido a preservação de variedades de peixes. O

seu trabalho de preservação monitora o equilíbrio daquele ecossistema, possuindo

convênios para pesquisas públicas e particulares. O Sr. C não acredita na real

necessidade dessa obra, e fez o seguinte comentário acerca da existência de usinas

hidrelétricas ao longo do leito de todo rio Paraíba do Sul: “Até quando São Paulo e Rio

de Janeiro vão intervir no Rio Paraíba do Sul e o que será das futuras gerações”. Usinas

confundem as espécies de vida aquática, quando liberam ou retém a água, influenciando

em todo processo de reprodução. O Sr. C ainda nos revela a intenção de construção de

uma central hidrelétrica em Baltazar, Santo Antônio de Pádua, que seria tão impactante

para o Rio Pomba quanto a construção de uma usina. O próprio Rio Pomba já sofre

consequências de usinas e barragens rio acima. Quais vantagens serão obtidas com

destruição da diversidade desta região? O governo federal não dá importância à

preservação e abandona acordos internacionais que são de grande relevância para o país.

Outro colaborador foi o Sr. D, professor da Universidade Federal Fluminense em

Santo Antônio de Pádua (Apêndice D). Com ele reiteramos a preocupação sobre os

possíveis impactos da usina hidrelétrica na bacia do rio Paraíba do Sul. A construção

influenciará o equilíbrio do rio local, com alterações na reprodução dos peixes, na

obtenção de alimento, além de modificar alguns aspectos do rio como: as correntes

existentes no rio, a diluição do oxigênio, a temperatura. Todo processo poderá sofrer

interferência, inclusive a interação Rio Paraíba do Sul com Rio Pomba. Espécies

introduzidas de peixes que se aclimatam em água parada irão prevalecer no local, com

os alagamentos muita matéria orgânica será decomposta, influenciando no equilíbrio do

oxigênio e emissão de CO2.

Contamos ainda com a participação da representante da empresa responsável pela

construção, a Sra. E (Apêndice E). Esta nos informou que a empresa apresentou um

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e um Relatório de Impactos Ambientais (RIMA)

aos órgãos competentes. Disse também que os levantamentos sobre fauna e flora já

foram passados para os órgãos. De uma maneira técnica nos recomendou procurar esses

órgãos para obter mais detalhamento de informações. Percebemos que não existe um

atendimento preocupado com relações, o diálogo se faz necessário para melhor

entendimento sobre o assunto. Ao final da conversa, a representante da empresa disse

que estão à disposição para sanar “qualquer dúvida”.



O projeto de construção iniciou em 2012. São sete anos passados que poderiam

ter sido investidos em mais informações e diálogos com a população por meio de

diversos canais locais, já que a tecnologia nos proporciona esta vantagem, muitos

moradores não se interessam pela informação através da internet, preferem abordagem

direta, pela sua própria cultura, do interior do estado. Em vez de termos técnicos não

dominados pela maioria como Km², potência MW, processo ambiental nº, licença de

instalação nº. A construtora perdeu a oportunidade de estabelecer relacionamento

favorável entre ela e a população local, por meio de programas sociais que ajudam e

conscientizam os moradores do real impacto local.

Na conversa com a Sra. E obtivemos resposta para a existência ou não de um

levantamento das espécies animais e vegetais das áreas que serão inundadas. Segundo

ela,

Sim! No EIA (Estudo de impacto Ambiental) /RIMA (Relatório de
Impacto Ambiental) estão apresentadas as espécies de fauna e flora
identificadas na região, metodologia aplicada nos estudos e os
resultados das campanhas de campo realizadas.

As informações sobre o levantamento da fauna e flora realizados
estão ricamente ilustradas no EIA/RIMA. Recomendamos a leitura dos
documentos acima indicados para melhor compreensão dos aspectos
do meio biótico identificados. De igual forma estamos à disposição
para sanar quaisquer dúvidas. Conte com a nossa colaboração!
(Informação pessoal do Sra. E)

As usinas hidrelétricas contribuíram para o desenvolvimento do país e são

fundamentais a sua continuidade, mas muitos países enxergaram outras soluções, seja

por não possuírem água suficiente que atenda o perfil exigido ou opções menos

prejudiciais ao Meio Ambiente, se adequando a nova visão mundial de escassez de

recursos do planeta.

Temos ainda, como complemento a resposta a esta questão, as colocações do Sr.

C e Sr. D., referentes às espécies de peixes encontradas no rio Paraíba, na região que

será inundada, quais sejam:

- A formação do lago pode favorecer o aumento da população de algumas espécies de

peixes?

Sim, principalmente as espécies sedentárias, é espécies que não vivem
em ambientes de correntezas, que vivem em água parada vão se



adaptar muito bem a esse novo lago. Então é uma regra básica. Quando
a gente constrói a represa, a gente pode ter uma explosão de tucunaré,
que é um peixe que fica sempre muito em ambiente parado, né... E
outras espécies de peixes que gostam de ambiente de água parada.
Então terá uma modificação da fauna aquática ali. (Informação pessoal
do Sr. D)

Podemos entender que os peixes maiores sempre tenderam a diminuir as espécies

menores, devido a predação, então a introdução que o homem faz de espécies de outros

rios somados ao panorama modificado da construção poderia acelerar o desaparecendo

das espécies nativas de menor porte neste local.

Sr. C., pode trazer algum prejuízo para o Projeto Piabanha?

Não é prejuízo para o Projeto Piabanha, é prejuízo para este trecho rio
Paraíba do Sul, que é o último trecho não fragmentado, ele possui
trechos fragmentados, mas ainda tinha um trecho de 220 km linear até
a foz, que ainda permite que tenha todas as espécies de valor comercial
no Paraíba do Sul, inclusive espécies ameaçadas de extinção que é a
nossa causa ambiental. Temos um banco genético onde mantemos
populações de três espécies capturadas em diversos pontos da bacia
hidrográfica e das bacias adjacentes, que ocorrem as espécies
Piabanha, surubim e a grumatã, trabalhamos com parceria com alguns
centros acadêmicos, universidades, desenvolvemos trabalhos ecologia
de ovos e das larvas de peixe, genética de população destas espécies
ameaçadas, além de manter um banco genético vivo aqui dentro.
Fazemos o monitoramento destes grupos de peixes no ambiente
natural, para saber como está a saúde de todas estas populações que
ocorrem aqui na região, nossa estação é pautada na pesquisa cientifica
e aqui a se desenvolve algumas linhas de pesquisas em parceria com
centros acadêmicos, disponibilizamos o espaço para mestrando e
doutorando que coletam informações aqui ou no ambiente natural
tendo o piabanha como referência, uma base estratégica. Nos centros
acadêmicos eles levam o material e desenvolvem seus mestrados e
doutorados. (Informação pessoal do Sr. C)

Poderíamos encontrar um meio termo para evitar tantas intervenções como esta.

Água parada não favorecerá todas as espécies de peixes, seria possível desenvolver um

trabalho junto com os responsáveis pela usina sobre a manutenção das espécies nativas

evitando estes possíveis impactos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A empresa responsável pela construção distribuiu folder informativo a população

em junho de 2018 dando satisfação sobre a construção da usina hidrelétrica. Consta que

a licença de instalação adquirida em junho de 2013 venceu em junho de 2018. A obra



ainda não teve início e todo o processo terá que ser refeito para adquirirem nova licença,

novo processo que pode levar anos.

O País foi muito favorecido com implementação das tecnologias das

hidrelétricas, mas saber considerar a necessidade de elaboração destes projetos

adaptados a cada região, adequando aos elementos potencializados do desenvolvimento

e crescimento da economia local. O Diretor de projeto Sr. C (Apêndice C). Melhor

opção seria reestruturar uma usina já pronta para aumentar sua capacidade e atingir

novas metas necessárias a sustentação do sistema não é um assunto agradável aos

investidores deste tipo de empreendimento. A mesma opinião pode ser observada pelo

Biólogo Igor da Costa, ao enumerar as consequências e a perdas da fauna e da flora

ocasionada por esta construção eminente. Na entrevista com a representante da empresa,

Sra. E (Apêndice E), ficou uma sensação de desalento a ausência de detalhamento de

informações sobre as análises técnicas, uma vez que esse diálogo possibilitaria dirimir

algumas dúvidas sobre as informações contidas no site da empresa. Os relatórios

produzidos são objeto de interesse de todos e se houvesse maior discussão sobre este

assunto certamente a empresa ganharia mais créditos em suas ações e sem dúvida,

conseguiria maior participação dos atores envolvidos, tornando-os mais esclarecidos

acerca das mudanças ocasionadas. Estimular o interesse da população em participação

das audiências públicas realizadas poderiam tornar mais eficientes à mobilização da

população envolvida.

O local onde será construído o empreendimento está aberto a visitações. É

possível observar a presença de instituições no entorno desta área do Rio Paraíba do Sul,

como a UENF10, que realizam projetos que permitem entender melhor o ambiente a ser

preservado. As políticas governamentais priorizam solução imediata do problema e não

com os possíveis problemas gerados por estas soluções. Não há uma manifestação da

população sobre o assunto ou interferência da mídia local para saber qual a opinião

pública sobre esse tema. Segundo o Sr. C (Apêndice C), não é possível continuarmos

interferindo com esta velocidade nas diversas estruturas do Rio Paraíba do Sul,

favorecendo a sobrevivência das espécies introduzidas, que se tornarão dominantes,

favorecendo a perda das espécies nativas. Isso afetaria o ecossistema local. Se a maioria

da população entendesse realmente que não precisamos perder as áreas preservadas por

falta de decisões melhores para abastecer grandes cidades, não haveria preocupação em

alternativas menos impactantes como energia eólica.

10 Universidade Estadual do Norte Fluminense



Manifestar, participar, conhecendo o processo e emitindo opiniões, nos tornam

capazes de interferir de maneira positiva. Essas ações fazem com que direitos sejam

reconhecidos e respeitados, tanto do cidadão quanto os ambientais.

Esta é uma área do rio com presença de grande biodiversidade, como nos revela

estudos de diversas universidades, teses e dissertações. Nesse sentido, este local de

grande valor para a população, deveria manter-se preservado. As belezas do Rio Paraíba

do Sul precisam ser preservadas, para que não fiquem guardadas somente na memória

dos antigos moradores do local ou em apenas registradas em imagens e em livros.

As experiências das diversas construções de usinas espalhados pelo Brasil

demostram preocupações com os possíveis impactos, como inundações de áreas

cultivadas, deslocamento de pessoas das áreas rurais para área urbana dentre outros. O

município de Itaocara, como todas as cidades que receberam estas construções, não tem

estrutura para absorver os impactos que foram citados. A empresa construtora

disponibilizou no seu site os relatórios de análises dos possíveis impactos -

EIA/RIMA11, aprovados em 2019. Esses documentos encontram-se bem detalhados,

demonstrando preocupação em sanar possíveis dúvidas, ficando a disposição para

diálogo.

Retomando os objetivos, reconhecemos que não dimensionamos as dificuldades

que encontraríamos na identificação de possíveis impactos ambientais e econômicos

ocasionados no município e nas proximidades deste em decorrência da construção de

uma hidrelétrica, em um estudo exploratório. Assim, tal objetivo foi descartado devido

ao seu grau de complexidade. Em relação aos demais objetivos, observamos que as

informações encontradas evidenciaram a complexidade de alguns problemas ambientais

que poderão emergir em decorrência desse empreendimento. Procuramos, ao longo do

texto, oferecer informações que pudessem contribuir com as discussões sobre o custo e

benefício para a região de um empreendimento como esse, evidenciando possíveis

respostas às questões que nortearam este estudo. No entanto, cabe ressaltar que há

necessidade de um maior aprofundamento, tendo em vista a relevância do tema. A nossa

proposta foi a de apresentar, em linhas gerais, uma pequena visão sobre a temática.

Esperamos que as informações contidas nesse estudo possam despertar o interesse de

outros para o desenvolvimento de futuros temas relacionados às ideias aqui

apresentadas.

11 EIA – Estudo de Impacto Ambiental
RIMA – Relatório de Impacto Ambiental
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APÊNDICES

APÊNDICE A - Glossário

Desenvolvimento Sustentável: É aquele que atende às necessidades do presente sem

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias

necessidades. (LEAL, 2007, p. 55)

Impacto Ambiental: Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas

do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia das atividades

humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da

população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias

do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. (LEAL, 2007, p. 89)

Sustentabilidade: É o uso dos recursos renováveis de forma qualitativa adequada e em

quantidades compatíveis com sua capacidade de renovação, em soluções

economicamente viáveis de suprimento das necessidades, além de relações sociais que

permitam qualidade adequada de vida para todos. (LEAL, 2007, p. 160)

APÊNDICE B - Relatório das entrevistas realizadas na Secretaria de Meio Ambiente

do Município de Itaocara em 31.10.2018

O Sr. B Sildecir Alves Ribeiro, técnico em meio ambiente e graduando em biologia

indicado pela secretaria do meio ambiente de Itaocara para participar dessa entrevista.

Pergunta 1: Existe realmente a possibilidade de começarem a construção de uma usina

hidrelétrica no município de Itaocara?

- Sim, a ideia desta construção já existe há mais de 30 anos e a licença do projeto

concedida pelo IBAMA tinha validade de 5 anos, que começou a contar 29 de julho de

2013 e acabou expirando em julho de 2018. Agora a empresa responsável terá que

recomeçar todo processo para nova concessão junto ao IBAMA.

Pergunta 2: Qual a importância desta hidrelétrica para a região e por que esta região?

- Geração de empregos e renda para a cidade, aumentará o turismo com a área inundada

que será vista como um grande e bonito lago. Os benefícios são maiores que os



malefícios, os técnicos especializados virão de fora, mas a mão de obra será toda da

região, será uma usina de médio porte, não extravasará, terá pouco o alagamento. Esta

região que melhor se enquadra nas condições estabelecidas no projeto.

Pergunta 3: Quantos moradores serão deslocados dos seus imóveis? Para onde irão?

- Não sei o número total, mais não são muitos, e poderão escolher outro imóvel igual

valor ou o dinheiro na mão.

Pergunta 4: Qual o impacto da população ribeirinha que vive da pesca local?

- Quem vive da pesca e pequenas lavouras serão capacitados em outras profissões, eles

até querem, ninguém quer ficar mais morando em roça. Eu visitei uma construção desta

em outra cidade distante daqui para entender melhor como seria esta obra e comparei

com Itaocara. Aqui serão duas áreas inundadas uma a 10 km de distância daqui do centro

e a outra em São Sebastião do Paraíba, uma pequena vila, inclusive um cemitério, e

quem quiser retirar alguma ossada, poderá fazê-lo.

APÊNDICE C - Entrevista com o Biólogo Guilherme Souza doutorando em ecologia

e Recursos naturais 31.10.2018.

O Sr. C Dr. Guilherme Souza é diretor técnico do Projeto Piabanha. Há muitos anos atua

para evitar a extinção do peixe Piabanha, nativo do Rio Paraíba do Sul, cuja existência

se relaciona ao seu empenho na reprodução em cativeiro dessa espécie e sua soltura na

fase adulta. No dia da nossa entrevista foi possível acompanhar este processo de soltura

junto com sua equipe.

Pergunta 1: O que o senhor acha da construção de uma usina elétrica no Município de

Itaocara?

- Esta região já passou por várias tentativas de construção de UHE’S durante muitos

anos. Alguns consórcios pegavam concessão mais por algum motivo não saíram do

papel e se perdia concessão. Agora o IBAMA autorizou os estudos para nova concessão,

a UHE Itaocara I, a qual ficará a 10km rio à cima de Itaocara.

Pergunta 2: Esta autorização de concessão, o processo demoraria quanto tempo?

- Difícil te dizer, pode demorar anos, uma vez que o Brasil está em uma crise financeira

gigantesca, o problema se potencializa com transição de governo, onde o futuro

presidente já explicitou que vai unir o ministério de meio ambiente com o da agricultura.



Quem vai passar a deliberar será o ministério da agricultura junto com Meio Ambiente.

Não sei qual força terá o setor Ambiental junto de uma agricultura, onde a bancada

ruralista é imensa, é a maior bancada na câmara federal.

Pergunta 3: Pode trazer algum prejuízo para o Projeto Piabanha?

- Não é prejuízo para o Projeto Piabanha, e sim prejuízo para este trecho rio Paraíba do

Sul, que é o último trecho não fragmentado da bacia um trecho de 220 km linear até a

foz, que ainda permite que tenha todas as espécies de valor comercial no Paraíba do Sul,

inclusive espécies ameaçadas de extinção que é a nossa causa ambiental. Em nossa ONG

temos um banco genético onde mantemos populações de três espécies de peixes

capturadas em diversos pontos da bacia hidrográfica e das bacias adjacentes, a saber

piabanha, surubim e a grumatã. Trabalhamos com parceria com alguns centros

acadêmicos. Desenvolvemos trabalhos ecologia de ovos e das larvas de peixe, genética

de população, além de manter um banco genético vivo aqui dentro. Fazemos o

monitoramento destes grupos de peixes no ambiente natural, para saber como está a

saúde de todas estas populações que ocorrem aqui na região. Nossa estação é pautada na

pesquisa cientifica. Aqui a se desenvolve algumas linhas de pesquisas em parceria com

centros acadêmicos, disponibilizamos o espaço para mestrandos e doutorandos que

coletam informações aqui ou no ambiente natural. Nos centros acadêmicos e

desenvolvem seus mestrados e doutorados.

Pergunta 4: O Sr. Acha que este rio tem volume d’agua para este tipo de projeto (usina

hidrelétrica).

- Esta é uma das perguntas que eu me faço também. O que o empreendedor está vendo?

Esta se baseando na série histórica do Paraíba do Sul? Acredito que sim, pois projeto de

hidrelétrica está previsto para as próximas décadas, se baseia na série histórica. Tem que

saber qual o volume ele terá para saber tamanho. Você não armazena energia, armazena

água, gera a energia. Agora qual a perspectiva do empreendedor, o potencial hídrico

daquilo ali nos próximos 30 anos, pois as concessões são de 30 anos. Depois de

construída, eu não sei. Cada vez mais o Rio de Janeiro e São Paulo retiraram água do

Paraíba do Sul, e quanto isso afeta hoje a geração? Quanto isso irá ser afetado no futuro,

quando o Rio de janeiro e São Paulo consumir mais água e mais água, essa é a grande

questão, que levem em consideração este coeficiente aumento de défit hídrico na calha

do Paraíba do Sul. Em relação a fauna aquática cada metro cúbico que sai para Rio de

Janeiro e São Paulo, deixa de passar aqui no curso médio inferior do Rio Paraíba do Sul,



o que influenciará a diminuição da vazão, isso afeta não só a reprodução, mas também o

pulso de inundação nas planícies de Campos dos Goitacazes. É nesta região que os

embriões irão se desenvolver e se tornar jovens, quando subirão o rio, como seus pais.

Se a vazão não satisfaz este pulso de inundação, o ovo não chegará a área inundada no

berçário, ficando a larva num ambiente de água corrente com pouca alimentação

podendo chegar ao mar. Quando morrerão e influenciarão.

Pergunta 5: Em relação a reprodução dos peixes?

Durante a piracema, os peixes migram e desovam rio acima. Com a barragem esse fluxo

é interrompido. Se o comprimento for satisfatório ele conseguirá reproduzir antes da

barragem. Nesse sentido é necessária uma plasticidade de comprimento de rota

migratória. Se este comprimento não for satisfatório pode atrapalhar ou interromper esta

formatação. Isso poderá diminuir em 50km. Também estão querendo construir uma

pequena central hidrelétrica em Baltazar, Rio Pomba em Santo Antônio de Pádua, que é

tão impactante quanto uma usina hidrelétrica, o que impedirá o fluxo de reprodutores rio

acima, encurtando a rota Rio Pomba, o ovo vai conseguir chegar com o desenvolvimento

necessário rio a baixo? Condizente com o ambiente, espaço e com a idade do indivíduo.

Essa é a nossa preocupação, nós conseguimos elevar esta região como área prioritária de

conservação dentro da bacia hidrográfica no Paraíba do Sul, dentro de uma política

pública baseado na implementação de um Plano de Ação Nacional para Recuperação das

Espécies Aquáticas ameaçadas, política do Ministério do Meio Ambiente. Por possuir a

maior biodiversidade da bacia. Então a pergunta: Não deveríamos preservar esta área

sem hidrelétrica? Uma área impar dentro da Bacia. O município de Cambuci também

possui dois potenciais energéticos, o que isso vai virar?  Um rio Tietê? Não sabemos o

passa na cabeça do próximo Presidente, que declarou a extinção do Ministério do Meio

Ambiente, isso deixou os ecologistas e biólogos muito apreensivos, o que isso vai dar? O

que se ganha economicamente saído de um acordo de Paris? Onde o Brasil ganha

extinguindo um ministério tão importante, considerando que o País é detentor de uma

das maiores biodiversidades do planeta, como que ficam estes profissionais? Vamos ver

qual a importância da bacia do Paraíba do Sul para este futuro governo

Pergunta 6: Quais peixes são predadores dos nativos da região (Piabanha).

Toda espécie grande via de regra é predador da pequena. Se comeu apenas os ovos, isso,

por si só já é predação. O lambari é pequeno. Mas se alimenta também de ovos e as

larvas de outras espécies. Como espécie invasora e predadora temos o Dourado, nativo



da bacia do Paraná, existem outros invasores e predadores como tucunaré, corvina e

outros, infelizmente 1/3 das espécies do Paraíba do Sul são de invasores, trabalho que

vamos publicar em breve.

APÊNDICE D - Entrevista com o Sr. D professor Igor David da Costa, da

Universidade Federal Fluminense, acerca dos possíveis impactos que poderiam a ser

causados pela construção de uma usina hidrelétrica na bacia do rio Paraíba do Sul.

Pergunta 1: Como a construção da hidrelétrica pode influenciar os peixes da região?

A construção de uma hidrelétrica influenciar a rota migratória. É a primeira questão, os

peixes não conseguem mais subir o rio, a questão da piracema. Outra questão que

acontece e que os barramentos alteram a questão de alimento para os peixes, que você

vai alagar uma área, aquelas árvores que estavam na beira do rio vão ter que ser

retiradas. Elas eram quase sempre fontes de alimentos para esses peixes. Diversas

formas, correntezas, oxigênio, temperatura... tudo se altera.

Pergunta 2: De acordo com estudos, uma hidrelétrica afeta a piracema. Existem um

meio alternativo natural para esses peixes seguir com seu ciclo?

Alternativo natural não. Existem as escadas de peixes ou elevadores de peixes. São

construções anexas a usina (represa) que são escadarias em forma de cascata e são

utilizadas para esses peixes irem da jusante, de baixo para cima, transpor esse paredão de

concreto.

Pergunta 3: O Rio Pomba deságua no Paraíba do Sul, a construção da hidrelétrica pode

afetar os peixes nativos do Paraíba do Sul?

Sim, provavelmente. Por quê muitos peixes saem da bacia do Rio Paraíba Sul para sub-

bacia do Rio Pomba. Então, de novo vamos ter um paredão de concreto, uma represa que

vai impedir a subida e a descida dessas espécies para duas bacias, tanto Paraíba tanto

Pomba.

Pergunta 4: A formação do lago pode favorecer o aumento da população de algumas

espécies de peixes?

Sim, principalmente as espécies sedentárias é espécies que não vivem em ambientes de

correntezas, que vivem em água parada vão se adaptar muito bem a esse novo lago.



Então é uma regra básica. Quando a gente constrói a represa, a gente pode ter uma

explosão de tucunaré, que é um peixe que fica sempre muito em ambiente parado, né... E

outras espécies de peixes que gostam de ambiente de água parada. Então terá uma

modificação da fauna aquática ali.

Pergunta 5: Árvores que ficam submersas por muito tempo apodrecem e formam bolhas

de metano. Qual seria a consequência desse gás para os peixes e algas da região?

A consequência é de imediato é a diminuição de oxigênio da coluna d’água. Então, os

peixes vão respirar muito menos e se não conseguem respirar eles morrem, se morrem

vai ter a matéria orgânica que vai decompor. Pro ambiente é emissão de gás de efeito

estufa, é metano, é gás, é CO2. Então esse é um problema muito sério que está sendo

avaliado em questão de construção de usina hidrelétrica.

APÊNDICE E - Sra. E Milena Sanches representante da – UHE – Usina Hidrelétrica

ITAOCARA – Empresa responsável pela construção da usina hidrelétrica em

Itaocara. UHE Itaocara I

Pergunta 1: Existe um levantamento das espécies animais e vegetais das áreas que serão

inundadas?

Sim! No EIA (Estudo de impacto Ambiental) /RIMA (Relatório de Impacto Ambiental)

estão apresentadas as espécies de fauna e flora identificadas na região, metodologia

aplicada nos estudos e os resultados das campanhas de campo realizadas.

As informações sobre o levantamento da fauna e flora realizados estão ricamente

ilustradas no EIA/RIMA.

Recomendamos a leitura dos documentos acima indicados para melhor compreensão dos

aspectos do meio biótico identificados.

De igual forma estamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas. Conte com a nossa

colaboração!

Pergunta 2: Já fizemos consulta a prefeitura de Itaocara e perguntas da parte técnica nos

direcionaram a vocês.

Em 2012 foi entregue à Prefeitura de Itaocara um exemplar do RIMA distribuído aos

Municípios da área de influência da UHE Itaocara I.

Rio Paraíba do Sul (trecho médio baixo)



• Área Atingida: 7.702,67 hectares

RJ: Itaocara, Aperibé, Santo Antônio de Pádua, Cantagalo

MG: Pirapetinga

• Área alagada (espelho d’água):  40,4 km²

• Potência: 150,00 MW (300 mil hab.)

• LT 138 kV – Circuito Duplo – 50 km

• Processo Ambiental n. 02001.000175/2008

• Licença de Instalação n. 954/2013 (Vencida)

• Novo Processo Ambiental n. 02001.014891/201.



ANEXOS

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (1 a via)

TÍTULO DA PESQUISA IMPACTOS CAUSADOS PELA CONSTRUÇÃO DE UMA

USINA HIDRELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA-RJ

Eu, e esclarecido para participar como voluntário do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) supra-citado, desenvolvido por Alexandre Lucas de Lima, aluno do Curso de
Licenciatura em Ciências Naturais da Universidade Federal Fluminense, sob a
orientação dos professores André Luiz Gomes da Silva e Célia Maria Lira Jannuzzi.

Assinando este Termo de Consentimento estou ciente de que:

1 - O objetivo da pesquisa é Apresentar uma visão sobre os possíveis Impactos

ambientais que poderiam ser ocasionados no município de Itaocara-RJ e nas suas

imediações advindos da construção de uma Usina Hidrelétrica naquele município",

2 - Instrumento de coleta de informação: Entrevista semi-estruturada, recolhida a

partir de uma conversa informal com o participante;

3 - Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente

sobre a minha participação na referida pesquisa;

4 - A resposta a este (s) instrumento(s)/ procedimento(s) não causam riscos

conhecidos à minha saúde fisica e mental;

5 - Estou livre para interromper a qualquer momento minha participação na

pesquisa, o que não me causará nenhum prejuízo;

6- Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos na

pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos

acima, Incluída sua publicação na literatura científica especializada;



7 - Poderei contatar o Comitê de Etica em Pesquisa da Universidade Federal

Fluminense para apresentar recursos ou reclamações em relação à pesquisa pelo

telefone: (21)

26299189
8 - Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, ou seu orientador, sempre

que julgar necessário pelo telefone número; CV OI

9- Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em

meu poder e outra

com o pesquisador

responsável.

Eu,

declaro ter sido informado e concordo em se

Santo Antônio de Pádua,

(nome e assinatura do Orientador 1)

(nome e assinatura o Orier ador 2)

descrito.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (1 a via)

TÍTULO DA PESQUISA IMPACTOS CAUSADOS PELA CONSTRUÇÃO DE UMA
USINA HIDRELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA-RJ

E
u

,

RG no abaixo assinado, dou meu consentimento livre e

esclarecido para participar como voluntário do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

supra-citado, desenvolvido por Alexandre Lucas de Lima aluno do Curso de

Licenciatura em Ciências Naturais da Universidade Federal Fluminense, sob a

orientação dos professores André Luiz Gomes da Silva e Célia Maria Lira Jannuzzi.

Assinando este Termo de Consentimento estou ciente de que:

1 - O objetivo da pesquisa é Apresentar uma visão sobre os possíveis impactos

ambientais que poderiam ser ocasionados no município de Itaocara-RJ e nas suas

imediações advindos da construção de uma Usina Hidrelétrica naquele município":

2 - Instrumento de coleta de informação: Entrevista semi-estruturada, recolhida a

partir de uma conversa informal com o participante;

3 - Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente

sobre a minha participação na referida pesquisa;

4 - A resposta a este (s) instrumento(s)/ procedimento(s) não causam riscos

conhecidos à minha saúde fisica e mental;

5 - Estou livre para interromper a qualquer momento minha participação na

pesquisa, o que não me causará nenhum prejuízo;

5.



6 - Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos na

pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima,

incluída sua publicação na literatura científica especializada;

7 - Poderei contatar o Comitê de Ética em Pesquisa

da Universidade Federal Fluminense para apresentar

recursos ou reclamações em relação

26299189

8 - Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, ou seu orientador, sempre

que julgar necessário pelo telefone número;

9- Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em
meu poder e outra com o pesquisador responsável.

Eu, declaro ter sido informado e

concordo em ser participante, do projeto de pesquisa acima descrito.

Santo Antônio de Pádua,

(n

(nom e assinatura do Orientador 1)

(nome e ass lati ado Orientador 2)

e e assinatura o sponsável I pesquisa)

(nome e as a do icipante da pesquisa)

à pesquisa pelo telefone:



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (1 a via)

TÍTULO DA PESQUISA IMPACTOS CAUSADOS PELA CONSTRUÇÃO DE UMA

USINA HIDRELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA-RJ

Eu,

RG no esclarecido para participar como voluntário do Trabalho de Conclusão de Curso

(TCC) supra-citado, desenvolvido por Alexandre Lucas de Lima, aluno do Curso de

Licenciatura em Ciências Naturais da Universidade Federal Fluminense, sob a

orientação dos professores André Luiz Gomes da Silva e Célia Maria Lira Jannuzzi.

Assinando este Termo de Consentimento estou ciente de que:

1 - O objetivo da pesquisa é Apresentar uma visão sobre os possíveis impactos

ambientais que poderiam ser ocasionados no município de Itaocara-RJ e nas suas

imediações advindos da construção de uma Usina Hidrelétrica naquele município"

2 - Instrumento de coleta de informação: Entrevista semi-estruturada, recolhida a

partir de uma conversa informal com o participante;

3 - Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente

sobre a minha participação na referida pesquisa;

4 - A resposta a este (s) instrumento(s)/ procedimento(s) não causam riscos

conhecidos à minha saúde fisica e mental;

5 - Estou livre para interromper a qualquer momento minha participação na

pesquisa, o que não me causará nenhum prejuízo;



6 - Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos na

pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima,

incluída sua publicação na literatura científica especializada;

7 - Poderei contatar o Comitê de Etica em Pesquisa da Universidade Federal

Fluminense para apresentar recursos ou reclamações em relação à pesquisa pelo

telefone: (21)

26299189
8 - Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, ou seu orientador, sempre

que julgar necessário pelo telefone número; q

9- Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em

meu poder e outra com o pesquisador responsável.

Eu, declaro ter sido informado

e concordo em ser participante, do projeto de pesquisa acima descrito.

Santo António de Pádua, AU de

(nome e assinatura do participante da pesquisa)

(nome e assinatura do Orientador 1)

pesquisa)

(nome



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (1 a via)

TÍTULO DA PESQUISA IMPACTOS CAUSADOS PELA CONSTRUÇÃO DE UMA
USINA HIDRELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA-RJ

Eu, Sildecir Alves Ribeiro Rg: 063118483 IFP
no abaixo assinado, dou meu consentimento livre e esclarecido para participar como

voluntário do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) supra-citado, desenvolvido por

Alexandre Lucas de Lima aluno do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais da

Universidade Federal Fluminense, sob a orientação dos professores

André Luiz Gomes da Silva e Célia Maria Lira Jannuzzi.

Assinando este Termo de Consentimento estou ciente de que:

1 - O objetivo da pesquisa é Apresentar uma visão sobre os possíveis impactos

ambientais que poderiam ser ocasionados no município de Itaocara-RJ e nas suas

imediações advindos da construção de uma Usina Hidrelétrica naquele município".

2 - Instrumento de coleta de informação: Entrevista semi-estruturada, recolhida a

partir de uma conversa informal com o participante;

3 - Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente

sobre a minha participação na referida pesquisa;

4 - A resposta a este (s) instrumento(s)/ procedimento(s) não causam riscos

conhecidos à minha saúde fisica e mental;

5 - Estou livre para interromper a qualquer momento minha participação na

pesquisa, o que não me causará nenhum prejuzo•,



6 - Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos na

pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do

trabalho, expostos acima, incluída sua publicação na literatura

científica especializada;

7 - Poderei contatar o Comitê de Etica em Pesquisa da

Universidade Federal Fluminense para apresentar recursos ou

reclamações em relação à pesquisa pelo telefone: (21)

26299189
8 - Poderei entrar em contato com o responsável pelo estudo, ou seu

orientador, sempre que julgar necessário pelo telefone número; QO 9 6 Ice
9- Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma permanecerá em

meu poder e outra com o pesquisador responsável.

Eu, declaro ter sido informado e

concordo em ser participante, do projeto de pesquisa acima descrito.

Santo Antônio de Pádua,

(nome e assinatura do Orientador 1)

(nome e assi atur do Orientador 2)

pesquisa)

(nome pesquisa)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

LICENÇA DE INSTALAÇÃO NO 954/2013

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
nomeado pela Portaria no 173-MMA, publicada no Diário Oficial da União de 25
de maio de 2011, uso das atribuiçöes que lhe conferem o art.220 do Decreto no

6.099, de 26 de abril de 2007, que aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA,
publicado no DOU. de 27 de abril de 2007. RESOLVE: Expedir a presente
Licença de Instalação à-

EMPRESA: Itaocara Energia Ltda
CNPJ: 02619221/0001-78 CTF: 708.238
ENDEREÇO: Av. Marechal Floriano, 168, parte 20 and Corredor C Centro
CEP: 20080-002 CIDADE: Rio de Janeiro UF: RJ

TELEFONE• (21) 2211-8907 FAX: (21) 2211-2799
P. A. IBAMA NO : 02001.000175/2008-06

Referente à Usina Hidrelétrica Itaocara — UHE Itaocara, a ser implantada na
divisa dos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, compreendendo os
municípios de Itaocara, Aperibé, Santo Antônio de Pádua e Cantagalo (RJ) e
Pirapetinga (MG). O aproveitamento tem por finalidade a geração de energia
elétrica, operando a fio d'água e terá capacidade instalada de 145 MW. O
barramento a ser implantado nas coordenadas geográficas 21 041 e 042
009'36.9"W formará um reservatório com área total de 41 ,40 krn2.

Esta Licença de Instalação é válida pelo período de 05 (cinco) anos a contar da
presente data, estando sua validade condicionada ao cumprimento das
condicionantes constantes neste documento, que deveräo ser atendidas dentro dos
respectivos prazos estabelecidos, e aos demais anexos constantes do processo que,
embora não transcritos, são partes integrantes deste documento

Brasilia/DF 2013

CONTINUAÇÃO DAS CONDIÇÖES DE VALIDADE DA LI NO 954/2013

1 Condicionantes Gerais:
1 .1 A concessão desta Licença de Instalação devera ser publicada conforme o disposto no Art

IO. S 1 0. da Let no 6 938/81 e Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA no 006/86 sendo que as cópias das publicações deverão ser encaminhadas ao
IBAMA



Qualquer alteração nas especrficaçöes do empreendimento deverão ser precedidas de
anuência do IBAMA Inclui-se nesta condicionante qualquer alteraçåo que possa implicar
impactos socioambtentals diferenciados àqueles previstos no PBA

A implantaçâo de estruturas nåo contempladas nesta licença deverá ser objeto de consulta
e prévia anuência da Diretoria de Licenciamento Ambiental.

1 4 O IBAMA, mediante deasäo motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de
controle e adequação suspender ou cancelar esta licença, quando ocorrer

a) vtolaçào ou Inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais
b) omtssåo ou falsa descnçào de Informações relevantes que subsidiaram a expediçäo

da licença,
c) superveniência de graves riscos ambientais e de saude.

O IBAMA deverá ser comumcado. mediatamente. em caso de ocorrência de qualquer
acidente ou ato Intencional que possa causar dano ambiental.

1 .6 A prorrogação desta licença deverá ser requenda no prazo de até 120 (cento e Vinte)
dias antes de expirada a sua vigência

1.7 Esta licença näo autoriza a supressäo de vegetação
Obter junto a este Instituto. autorização de coleta e transporte de material biológico para

todas as etapas necessartas,

1 9 Perante o IBAMA a Itaocara Energia Ltda é a única responsável pelo atendimento das
condicionantes postuladas nesta licença

2 Condicionantes Específicas:
2 1. Implementar os programas socioamblentats elencados abatxo, incorporando as alterações

determinadas no Of 02001 009870/2013-92 CGENE/IBAMA:

Programa de Gestão Ambiental — PGA
Plano Ambiental para Construção — PAC

Subprograma de Supressão da Vegetação e Limpeza do Reservatóno
Subprograma de Formaçào de Mão de Obra
Subprograma de Educação Ambiental dos Trabalhadores — Peat
Subprograma de Prevenção de Acidentes com a Fauna
Subprograma de Resgate e Salvamento de Germoplasma

Programa de Recuperação de Areas Degradadas — PRAD
Programa de Resgate da Fauna Silvestre
Programa de Resgate da Icti0fauna e Carcinofauna
Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosjvos
Programa de Monitoramento Sismológico
Programa de Monitoramento dos Fluxos Subterrâneos
Programa de Monitoramento Climato-MeterolOglco

Programa de Monitoramento Hidrossedmentológico
Programa de Monitoramento Topobatlmetnco do Reservatório

Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Agua
Programa de Monitoramento e Aproveitamento de MacrOfitas Aquáticas
Programa de Reflorestamento

Programa de Monitoramento da Fauna
Programa de Monitoramento do Cágado de Hogei Programa de

Monttoramento do Jacaré do Papo Amarelo



Programa de Monitoramento de Lontras
CONTINUAÇÃO DAS CONDIÇÖES DE VALIDADE DA LI NO 954/2013

Programa de Monitoramento da Ictiofauna
Programa de Avaliação da Eficiência da Instalação de Mec de Transposição de

Peixes
Programa de Monitoramento da Carcnofauna
Programa de Prospecção Exocãrstlca e Endocárstlca
Programa de Comunicação Social
Programa de Educação Ambiental — PEA
Programa de Acompanhamento da População Atingida — PAPA
Programa de Estimulo à Participação da População Atingida — PEPPA
Programa de Monitoramento e Controle de Endemjas
Programa de Gestão de Interferência com Ativldades Mineranas
Programa de Resgate e Valorização de Aspectos Culturais
Programa de Prospecçäo. Resgate e Monitoramento do Património

Arqueológico Programa de Realocação de Estruturas e Saneamento
Programa de Realocação de Cemitértos
Programa de Gestão Institucional
Programa de Compensação Ambiental
Programa de Gestão Fundiária
Plano Ambiental de Conservaçào e Uso do Entorno do Reservatório Artificial
Programa de Reativaçåo de Atividades Económicas e Geração de Renda
Programa de Readequação da Atividade Pesquera

Reapresentar, nos prazo de 30 (trinta) dias, os seguintes Programas. Plano e Subprogramas
do Projeto Básico Ambiental, incorporando as considerações constantes noOf.
02001 009870/2013-92 CGENE/IBAMA

a) Programa de Gestão Ambiental — PGA;
b) Plano Ambiental para Construção — PAC;

Subprograma de Formação de Mão de Obra ii. Subprograma
de Educação Ambiental dos Trabalhadores — Peat;

c) Programa de Monitoramento da Ictiofauna,

d) Programa de Comunicação Social:
e) Programa de Monitoramento e Controle de Endemias

2.3 Apresentar. no prazo de 90 (noventa) dias, documento intitulados "Projeto Basco Ambiental — versão
final" elaborado a partir do Projeto Básico Ambiental - revl e incorporando em cada programa
ambiental as adequaçðes constantes no Of. 02001.009870/2013-92 CGENE/IBAMA

Apresentar semestralmente. ao IBAMA/NLA/RJ, Relatónos Parciais de execucác dos
programas ambientas observando as onentaçöes em termos de forma e conteúdos
definidos no Of 02001 009870/2013-92 CGENEIBAMA

No âmbito do Subprograma de Supressão da Vegetaçào e Limpeza do Reservatório.
a) Apresentar Projeto Executivo do Programa de Reposição Florestal, detalhado e de

acordo com as premissas legais IN MMA no 06/2006, Decreto no 5975/2006 (Art. 1.
Art 10. Art
13. Art 14), IN IBAMA no 06/2009 contendo ao menos as seguintes Informaçtes.
i. quantitativo em hectares das áreas a serem repostas, ii. localização



das áreas destinadas ao plantio e áreas adjacentes pertencentes às
mesmas microbaclas afetadas, em escala 1 •50 000 iii. caracterização
ambiental das áreas de plantio, com Indicaçao das fitofscnonmas
existentes e cronograma de execução das atividades, incluindo-se
etapas de manutençào e monitoramento pós-plant10 no periodo
minimo de 04 (quatro) anos.

Prazo para apresentação do projeto de 90 (noventa) dias e implantação durante a
vigèncta da LI e da primeira LO

b) Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias. Projeto Executivo de Compensaçäo
Florestai. medlda compensatória à supressão vegetal relativo ao Broma Mata
Atlântica. de acordo com o § 1 0 do Art. 17 da Lei n' 11.428/08 e capitulo VII do
Decreto no 6660/08 0 projeto deverá conter
i. quantitativo em hectares das áreas a serem compensadas:

CONTINUAÇÃO DAS CONDIÇÖES DE VALIDADE DA LI NO 954/2013
ii. levantamento de área equivalente à extensão da área desmatada, com as
mesmas caracteristicas ecológtcas. na mesma bacia hidrográfica, sempre que
possivel na mesma microbacia hidrográfica, para aquistçào; iii. localização das áreas
destinadas ao plantio (caso não existam áreas a serem adquiridas) e áreas
adjacentes pertencentes às mesmas microbacias afetadas, em escala 1 50 000, iv.
caracterização ambiental das areas de plantio (se for o caso), com indicação das
fitofisionomias existentes, e
v. cronograma de execução das atividades incluindo-se etapas de manutenção e

monitoramento pós-plant10 no periodo mínimo de 04 (quatro) anos
2.6 Apresentar, previamente ao requerimento de supressão de vegetação da área do reservatório, nova

modelagem matemática da qualidade da água contemplando a área do reservatórto e a jusante da
barragem. Apresentar, juntamente, um plano de amostragem especifico para o periodo de
enchimento.

2 7. Com relação ao Programa de Reflorestamento
a) apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto Executivo do Programa de

Reflorestamento, referente à Implantação obrigatória de Área de Preservação
Permanente (APP) de 100 metros no entorno do reservatório. de forma detalhada
seguindo as premissas legais e contendo as seguintes Informaçöes•

i. diagnóstico integrado do meio fisico, socioeconómico e blÓtlC0, ii localização das áreas
destinadas ao plantio elou regeneração elou ennquectmento em escala 1 50 000; e
iii cronograma de execução das ativldades, incluindo-se etapas de manutenção e
monitoramento pós-plantto no período mimmo de 04 (quatro) anos.

2 8. Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto Executivo do Viveiro de Mudas
contendo o quantitativo de mudas a serem produzidas anualmente, que deve ser compativel
com o número de mudas a serem demandadas nas áreas de revegetaçäo da APP (reposição
ou não), nas áreas de compensaçäo florestal da mata atlântica (se houver reposçäo com
plantio). nas áreas do PDSII e nas áreas degradadas a serem recuperadas (canteiro de obras,
áreas de
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emprestimo etc).

2.9. Ficam vedadas quaisquer intervenções relacionadas à interrupçäoidesvio do fluxo de água do no
Paraiba do Sul até sejam efetuadas as adequaçöes no Programa de Monitoramento da
Ict10fauna O desbloqueio dessas intervenções dependerá de manifestaçåo expressa da
Diretorta de Licenciamento Ambiental do IBAMA

2 10 Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, no âmbito do Programa de Avaliação da Instalação
de Mecanismo de Transposjçäo de Petxes, proposta de projeto de STP móvel/flexivel ou
temporário até a conclusão dos estudos propostos e defintçäo do STP A estrutura da barragem
da IJHE Itaocara I deverá reservar uma área prévia para a eventual futura construção do STP
Elaborar estudos prévlos em modelos reduzidos buscando a melhor postçäo do STP (hidráulica
e espécies alvo).

2 11. Intclar. no prazo de 30 dias, no âmbito do Programa de Comunicação Social, a divulgação das
ativtdades associadas ao Programa de Readequação das Atividades Pesqueiras

2M2. Apresentar, no primeiro relatóno, no âmbito do Programa de Gestão de Interferências com
Ativldades Minerarias

a) os procedimentos de acordo/compensaçäo a serem estabelecidos com os detentores das
áreas de mtneraçäo, incluindo os que possuem Soljcttaçäo de Licenciamento ou
Autonzaçäo de Pesquisa

b) manifestação atualizada do DNPM acerca dos processos de extraçäo mineral em fase de
operação licenciamento ou pesquisa nas áreas afetadas. açöes de realocação ou
compatibilização da ativldade minerarta, bem como informações a respeito do bloqueio
provtsono ou definitivo dos titulos minerános na AID, e

c) o cadastro das ativtdades mneràrtas contemplando a totalidade de areas e Individuos que
se utilizem dessas ativldades para a obtenção dos rendimentos habituais ou temporários
em condições informais

2 13 Implementar o Programa de Realocação de Estruturas e Saneamento proposto e Incorporar a
esse programas, sem prejuízo das demais açöes previstas, as seguintes attvtdades e prazos

4/5

CONTINUAÇÃO DAS CONDIÇÖES DE VALIDADE DA LI NO 954/2013

a) elaborar no prazo de um ano. os estudos que substdlaräo a definição. por parte das
municipalidades, dos Planos Muntcipats de Saneamento Basico (PMSB) para os municípios
de Cantagalo, Apertbe, Itaocara e Santo AntOn10 de Paduá no Estado do RIO de Janeiro e
Pirapettnga no Estado de Minas Gerais. O Plano devera contemplar a sede urbana dos
munjciplos e os seus distritos. A obrigatoriedade pela elaboração dc Piano será
prescindida caso determinado mumcip10 Já tenha seu Plano efetivado

b) elaborar com a participação efetiva dos muruciplos e dos concessionários dos serviços de
saneamento básico os projetos básico e executivo de engenhar:a referentes ao
esgotamento sanitário (coleta, tratamento e lançamento final) das localidades São
Sebastião da Cachoeira. Porto Marinho, Japona, Santa Rosa, Batatal e Barra de Santa Luzia
e São Sebastião do Paraíba, São Pedro de Alcântara e Formtga O prazo para a elaboraçào
desses projetos é de um ano a contar a partir da defintçäo pelas respectivas
mumcipalldades dos Planos Municupars de Saneamento Basco (PMSB),

c) a execução dos projetos executivos de saneamento basico para readequação e realocaçäo
das estruturas diretamente afetadas nas localidades de São Sebastião da Cachoeira, Porto
Mannho, Japona, Santa Rosa. Batatal e Barra de Santa Luma, antes do enchimento do
reservatOno O empreendedor fica excetuado da realização das intervenções dentro das
propriedades de terceiros (ligações domiciliares), e

d) formalizar com os municípios de Cantagalo Aperibé, Itaocara e Santo António de Paduâ no
Estado do RIO de Janeiro e Pirapetlnga no Estado de Minas Gerais, o apoio técnico com
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fins de auxiliar as municipalidades na obtenção de recursos financeiros para a execução
de obras de saneamento básico urbano e rural

2.14. Até a assinatura de Termo de Acordo com as prefeituras, o empreendedor devera
prover cs meios, equipamentos e pessoal para atendimento emergencial dos
trabalhadores. seus familiares e terceiros atraídos pela obra em razão de sobrecarga
dos serviços da saúde. disponibilizando anda um canal de comunicação entre o serviço
de saúde e o empreendedor

2.15. No âmbito do Programa Reativaçäo de Atividades Económicas e Geração de Renda,
estender o apoto técnico continuado as atividades alternativas escolhidas e
Implementadas até que efetrvamente tenham alcançado os objetivos de geração de
renda esperados. independentemente do tempo decorrido desde seu início

2.16 A estrutura do questlonåno para a realização do "Cadastro Socioeconómico dos Pescadores e
Desembarque Pesqueiro na área de influência da IJHE Itaocara t" deve atender, no que couber
aos itens do Anexo II da Portaria Intermimstertal 340/12

2.17. Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, para análise e aprovação, o questionárjo para a
realização do Cadastro Socioeconômco dos Pescadores e Desembarque Pesqueiro na area de
influência da UHE Itaocara l.

2.18 Em relação aos órgãos envolvidos no licenciamento ambiental, observar as seguintes
orientaçöes

a) ICMBio: observar o Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espectes Aquáticas
Ameaçadas de Extinção na Bacia do RIO Paraiba do Sul — PAN Paraiba do Sul estabelecido
por melo da Portaria ICMB10 no 131/2010

b) INEA: apresentar o Termo de Encerramento emitido por esse Instituto. referente à desativação dos
cemttértos afetados,

c) IPHAN: atender ao disposto no Oficio no 0414/2013/CNAfDEPAM/lPHAN observando as
restrições relativas á realização de Intervençöes além do canteiro de obras

d) DNPM: apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. manifestação acerca dc bloque10
minerano. anda que provisórto

2M9 Cumprir com as obngaçöes relativas à elaboração e adequação dos Planos Dretores dos
murucipios afetados pelo empreendimento, com base no estabelecido no art. 41 da Lei n
10 257. de 10 de julho de 2001

2 20 Cumpnr as obrigações relativas à Compensação Ambiental. previstas no art. 36 da Lei n'
9985/2000, a partir da deliberação do Comité de Compensação Ambiental quanto á destinaçäc
do recursos do. O Grau de impacto - Gl do empreendimento fica definido em 0,5%. e o valor da
Compensação Ambientai — CA calculado em R$ 3 955 854.72 (três mllhöes novecentos e

cinquenta e ctnco mll, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dcts centavos).


