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1 INTRODUÇÃO

A região de Visconde de Mauá localiza-se nos estados de Rio de Janeiro e
Minas Gerais em uma área de proteção ambiental no alto da Serra da Mantiqueira
na divisa com o Parque Nacional de Itatiaia. É compreendida por parte dos
municípios de Resende e Itatiaia no estado do Rio de Janeiro e de Bocaina de
Minas, em Minas Gerais. As vilas que formam a região são distritos destes
municípios e situam-se aproximadamente a 40 quilômetros dos centros de cada um.
Compreendem-se em 3 principais vilas, Visconde de Mauá, Maringá e Maromba e
que abrigam aproximadamente seis mil habitantes.

FIGURA 01. MUNICÍPIO DE ITATIAIA – RJ.
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FIGURA 02. MUNICÍPIO DE RESENDE – RJ (FONTE: PREFEITURA DE RESENDE).

A região foi primeiramente colonizada no século XX por imigrantes
europeus através de um programa chamado Serviço de Povoamento do Solo
Nacional, concebido pelo governo brasileiro que visava o fornecimento de
alimentos para as cidades brasileiras. Como a região era desprovida de acessos,
tanto estradas como ferrovias, muitos imigrantes saíram da região e aqueles que
permaneceram exploraram o aspecto turístico do lugar.

Devido ao seu relevo montanhoso, com altitudes variando entre 500 e 600
metros, existem variadas cachoeiras, rios e piscinas naturais de águas límpidas e
cristalinas, proporcionando um grande atrativo turístico para a região.
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FIGURA 03. VILA VISCONDE DE MAUÁ – RJ.

Pelo fato de a região estar compreendida em uma área de preservação
ambiental na divisa com o Parque Nacional de Itatiaia existe a possibilidade de que
esta obra cause impactos no meio ambiente. Como o relevo é montanhoso pode
haver problemas como erosões e assoreamentos causados pela ação antrópica,
assim como escorregamento de taludes, movimento dos aterros, empréstimos de
terra e bota-foras.

Em se conhecendo este risco o atual relatório ilustrará os impactos
causados ao meio ambiente, sejam eles diretos e indiretos, durante as diversas fases
das obras de pavimentação das estradas em estudo, além de explicitar ações
preventivas de proteção ambiental.
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA

A denominação Estrada-Parque, utilizada para caracterização das
Estradas RJ-163 e RJ-151, refere-se a um conceito ainda em construção que, como
tal, não nos remete a um referencial teórico já estabelecido quanto a requisitos que
devam ser atendidos para que uma estrada seja assim classificada.

Há um entendimento que uma Estrada Parque é "um museu permanente
de percurso que atravessa unidades de conservação ou áreas de relevante interesse
ambiental e paisagístico, implantado com o objetivo de aliar a preservação
ambiental ao desenvolvimento sustentável da região, através do fomento ao ecoturismo e às atividades de educação ambiental, de lazer e culturais". A viabilidade
de operacionalização desta noção de Estrada Parque na área de que trata este
trabalho constituiu, assim, o principal desafio. Compatibilizar a idéia de museu
permanente de percurso com as funções de estrada e os requisitos de segurança do
percurso já exige esforço de criatividade e algumas adaptações. Mas,
adicionalmente, considerando-se o conceito de desenvolvimento sustentável não se
poderão minimizar as atenções para as implicações econômicas, sociais e culturais
que a melhoria das estradas acarretará. Complementarmente, o desempenho da
função de articulação do território, através da ligação entre municípios e vilas,
permitindo fluxos de abastecimento e de socorro em situações de emergência
tampouco poderão ser omitidos.

As funções de lazer e de atividades culturais em área de relevante valor
ecológico e paisagístico têm na própria natureza seu foco de atenção e de desfrute
e, como tal, deverão ser valorizadas como determinantes de necessidade efetiva de
intervenção com novas obras.
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Embora fundamentalmente cumpram funções próprias a qualquer estrada,
essas devem considerar a necessidade de se adaptarem ao ambiente natural,
evitando ao máximo sua alteração. Mais que isso, devem prever salvaguardas para
proteção da fauna e da flora existentes, bem como estimular os usuários a
usufruírem do percurso de maneira contemplativa da região que atravessa, sem
prejuízo da segurança.

Tal abordagem reflete-se desde as definições no projeto de engenharia,
agregando variáveis à escolha do traçado, ao tipo de pavimento, à velocidade no
percurso, sinalização, etc., além de induzir a opção pela incorporação, sempre que
possível, de técnicas construtivas que sejam menos agressivas quando na fase de
execução. O projeto já incorpora em sua proposta, medidas de mitigação que
procuram dar solução a impactos diretos, principalmente, e alguns impactos
indiretos. São inúmeras as peculiaridades a serem consideradas, o que, certamente,
individualiza soluções. Em comum, existe a busca pela observância dos propósitos,
princípios e valores, acima citados e intrínsecos ao entendimento/percepção do que
seja uma estrada-parque.

O projeto que visa a pavimentação das estradas estaduais RJ-163
(Rodovia Coronel Rubens Tramujas Mader), trecho entre Capelinha e Visconde de
Mauá, e RJ-151, trecho entre Visconde de Mauá e Maringá, fora idealizado devido
às antigas reivindicações da população moradora do local, para facilitar o seu
acesso à região.

A região de Visconde de Mauá possui um único acesso mesmo para quem
trafega proveniente tanto do estado do Rio de Janeiro, quanto do estado de São
Paulo. O acesso se dá pela BR-116 no quilometro 311 da rodovia entre as cidades
de Resende e Itatiaia. O trecho da RJ-163 é composto de subida, 11 km asfaltados e
22 km de estrada de chão, cascalho com pedrinhas, bastante sinuosa por estar
5
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localizada em uma região montanhosa. Trepidações, buracos, lama são inevitáveis,
assim como a queda de barreiras após chuvas.

O trecho a ser pavimentado é composto de 21,0 km de extensão é
dividido em 15,3 km de extensão para a RJ-163 e em 5,3 km, aproximadamente,
para a RJ-151.

Dentre os 15,3 km de extensão a serem pavimentados da estrada RJ-163
tem-se como estaca zero do projeto o km 14, em Capelinha, sobre a ponte do Rio
Roncador. O final do percurso se dará no km 29,3, no início da área urbana de
Visconde de Mauá, correspondendo à estaca 765 do projeto de pavimentação desta
estrada.

Para a RJ-151 a pavimentação terá início no km 20, na saída da área
urbana de Visconde de Mauá, correspondendo à estaca 1000 do projeto de
pavimentação desta estrada. O final deste trecho será no km 25,3 na localidade de
Maringá, no acesso ao hotel Casa Alpina, em que corresponde à estaca 1262.

A Figura 04 mostra a localização geográfica da obra a ser executada.
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FIGURA 04.

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ESTRADA RJ-151 E RJ-163.

Ao longo do desenvolvimento dos trechos das estradas em pauta são
registrados os seguintes pontos principais de passagem;

RJ-163:


km 14,0 LD/LE; início do trecho de projeto na localidade de Capelinha;
ponte sobre o Rio Roncador;



km 15,45 LD; Entroncamento para Pedra Selada (RES 115);



km 16,1 LD; Ponto de parada: bar Ponto de Pergunta;



km 19,0 LE; Mirante do Sereno;



km 21,6 LE; Mirante da Perfeição;



km 25,6 LD; Mirante da Luz – Alto da Serra (1.297m);



km 26,0 LD; Mirante da Paz;



km 29,3 LD/LE; Praça de acesso a Visconde de Mauá (final do trecho).
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RJ-151:


km 20,0 LD/LE; início do trecho de projeto na saída de Visconde de Mauá,
estaca 1000;



km 20,3 LD/LE; Ponte sobre o Rio Marimbondo;



km 21,9 LD Posto BR; abastecimento de combustíveis;



km 23,1 LD; Entroncamento para Bocaina de Minas / MG;



km 23,3 LD/LE; Ponte sobre o Córrego do Pavão;



km 24,3 LD/LE; Ponte sobre o Rio das Cruzes;



km 24,9 LD; Entroncamento para Maringá / MG;



km 25,3; Final do trecho, início do pavimento asfáltico, Casa Alpina.

Em se conhecendo os tipos de risco ao qual o usuário está sujeito tem-se
como objetivos do projeto os seguintes itens:


Melhorias no acesso à região de Visconde de Mauá e Maringá;



Incentivo do movimento turístico de toda a região do empreendimento;



Implantar obras de contenção para garantir a segurança do usuário;



Adequar os pontos turísticos ao longo das estradas com a construção de
mirantes, pontos de parada, núcleos de lazer e cultura, etc.
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3 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL Á ÁREA DE INFLUÊNCIA

3.1 EVOLUÇÃO
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, traçou o conteúdo e
os limites da ordem jurídica, definindo o meio ambiente ecologicamente
equilibrado como direito de todos e lhe dá a natureza de bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo a co-responsabilidade do
cidadão e do Poder Público pela sua defesa e preservação.

Foram editados vários instrumentos legais que visam à proteção do meio
ambiente, dos quais, dentre as Leis Federais destacam-se:

* Lei 7.735/89 – Cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA;
* Lei 8.723/93 – Dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos
automotores;
* Lei 8.746/93 – Cria o Ministério do Meio Ambiente;
* Lei 9.433/97 – Política Nacional de Recursos Hídricos;
* Lei 9.478/97 – Dispõe sobre a Política Energética Nacional;
* Lei 9.605/98 – Lei dos Crimes Ambientais;
* Lei 9.984/00 – Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas – ANA;
* Lei 9.985/00 – Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza – SNUC;
* Lei 11.105/05 – Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1.º do art. 225 da
Constituição Federal – (Lei da Biossegurança);
* Lei 11.284/06 – Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção
sustentável;
9
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* Lei 11.445/07 – estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico.

Importante destacar ainda as leis mais significativas referentes à proteção
do meio ambiente antes da promulgação da Constituição Federal de 1988:

* Lei 4.771/65 – Institui o Código Florestal Brasileiro;
* Lei 6.938/81 – Estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente,
regulamentada pelo Decreto 88.351/83, o qual institui o Sistema Nacional do Meio
Ambiente – SISNAMA e o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA;
* Lei 7.347/85 – Dispõe sobre Ação Civil Pública, - instrumento que permite ser
utilizado em defesa do meio ambiente;

A Constituição Federal de 1988, através do inciso IV, § 1.º do Art. 225,
consolidou o papel do Estudo de Impacto Ambiental (e do presente Relatório de
Impacto Ambiental) como um dos mais importantes instrumentos de proteção do
meio ambiente, o qual dispõe que:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.

§1.º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

IV- exigir, na forma de lei, para a instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação ao meio ambiente, estudo
prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.”

Portanto, se pode extrair da Lei Maior que o objetivo central do Estudo de
10
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Impacto Ambiental e seu Relatório de Impacto Ambiental procuram evitar que um
projeto, obra ou atividade, se revele posteriormente catastrófico ao meio ambiente,
causando danos que poderiam ser evitados ou mitigados.

3.2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL
O Licenciamento Ambiental obedece a preceitos legais e normas
administrativas, que se integram as perspectivas de empreendimentos que causem,
ou possam causar significativas alterações no meio, com repercussão na qualidade
ambiental.

Portanto, o Licenciamento Ambiental, conforme dispõe o inciso I do Art.
1.º da Resolução CONAMA 237/1997, é:

“procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e
atividades

utilizadoras

de

recursos

ambientais,

consideradas

efetiva

ou

potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as
normas técnicas aplicáveis ao caso”

A Lei 7.804/1989, que modificou a Lei 6.938/81, prescreve que:

“Art.10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados
efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de
causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão
estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente –
SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
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Renováveis – IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças
exigíveis”

Importante destacar que o Decreto 99.274/1990, substituindo e repetindo
algumas disposições do antigo Regulamento da Lei 6.938/1981 – o Dec. 88.351/83,
disciplinou o licenciamento ambiental orientado por um procedimento dividido em
três fases: Licença prévia (LP), licença de instalação (LI) e licença de operação
(LO), definidas como se segue.

I- Licença prévia: ato pelo qual o administrador atesta a viabilidade ambiental do
empreendimento ou atividade, estabelecendo requisitos básicos e condicionantes a
serem atendidos nos próximos passos de sua implementação;

II- Licença de instalação: expressa consentimento para o início da implementação
do empreendimento ou atividade, de acordo com as especificações constantes dos
planos, programas e projetos aprovados;

III- Licença de operação: manifesta concordância com a operação da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas
licenças anteriores.

A Constituição Federal determinou que os três níveis do governo estão
habilitados a licenciar empreendimentos com impactos ambientais, cabendo a cada
um, promover a adequação de sua estrutura administrativa.

a) O Licenciamento em âmbito federal:

Em se tratando de obra ou empreendimento de impacto nacional, ou
regional, a competência para licenciar é do órgão da esfera federal, ou seja, do
12
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IBAMA.

De acordo com a resolução CONAMA 237/97, são de competência
federal os seguintes empreendimentos e atividades:

“Art. 4º (...)

I- localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país
limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona econômica
exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da
União;

II- localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados;

III- cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais
do País ou de um ou mais Estados; (...)”

O IBAMA, no curso do licenciamento, deverá considerar o exame técnico
procedido pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios em que se localizar a
atividade ou empreendimento, bem como de outros órgãos públicos de qualquer
esfera administrativa envolvida no procedimento.

b) O licenciamento em âmbito estadual:

Nos empreendimentos e atividades com impacto microrregional (aquele
que ultrapassa os limites territoriais de um ou mais Municípios), é competente para
licenciar, como regra, os órgãos ambientais estaduais.

A Resolução CONAMA 237/97 determina que a competência para
13
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licenciar seja de órgão estadual quando:

“Art. 5º (...)

I- localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em
unidades de conservação de domínio estadual ou do distrito federal;

II- localizados ou desenvolvidos em florestas e demais formas de
vegetação natural de preservação permanente relacionadas no art. 2º da Lei 4.771,
de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por
normas federais, estaduais ou municipais;

III- cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais
de um ou mais Municípios;

IV- delegados pela União ou aos Estados ou ao Distrito Federal, por
instrumento legal ou convênio. (...)”

Nestes casos, o órgão ambiental estadual, ou do Distrito Federal fará o
licenciamento após considerar o exame técnico requerido pelos órgãos ambientais
dos Municípios em que se localizar o empreendimento.

c) O licenciamento em âmbito municipal:

Conforme dispõe o art. 6º da Resolução 237/97, compete ao órgão
ambiental municipal o licenciamento de empreendimentos e atividades de impacto
local (aquele que se circunscreve nos limites do município) e daqueles que lhe
forem delegados pelo Estado, por instrumento legal ou convênio.
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Contudo, para que o Município exerça tal competência, necessária a
implementação de um Sistema Municipal de Meio Ambiente, considerado como o
conjunto de estrutura organizacional, diretrizes normativas e operacionais,
implementação de ações gerenciais, relações institucionais e interação com a
comunidade serão requeridas.

4 DESCRIÇÃO DO PROJETO E SUAS ALTERNATIVAS

O projeto consiste na pavimentação das estradas RJ-163, que se situa
entre Capelinha e Visconde de Mauá, e RJ-151, trecho entre Visconde de Mauá e
Maringá, e destaca-se;


Pavimentação asfáltica e em paralelepípedos de granito;



Criação de acostamento em trechos escolhidos e propícios;



Terraplenagem;



Construção de obras de arte como bueiros novos, bueiros destinados aos
acessos secundários e construção de alas de bueiros;



Adequação de bueiros;



Construção de cortina atirantada na RJ-163;



Criação do sistema de drenagem;



Criação de barreiras de contenção de encostas;



Criação de locais para a sinalização;



Implantação de sistema de sinalização e redução de velocidade.

Dentre os trechos de 21,0 km de extensão, divididos em 15,3 km de para
a RJ-163 e em 5,3 km, aproximadamente, para a RJ-151, vale destacar que ambos
apresentam-se sinuosos devido ao traçado estar localizado em relevo montanhoso.
Além disso os segmentos estão localizados em áreas marginais à áreas e parques de
preservação ambiental e pode apresentar problemas quanto ao encontro de espécies
15
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da fauna e flora características da região ameaçadas de extinção, assim como
possíveis quedas de barreiras devido às encostas não serem protegidas.

O projeto geométrico foi desenvolvido em obediência aos critérios
fixados pelas Normas para Projeto Geométrico de Estradas de Rodagem do DERRJ, segundo o Decreto nº 995, de 16 de Novembro de 1976. O projeto possui as
seguintes características, segundo DER-RJ - Departamento de Estradas de
Rodagem:


Classe IV (quatro), região montanhosa, que corresponde a projeto de estrada
em pista simples, cuja adoção é recomendada quando a demanda estiver na
faixa entre 700 vpd a 1.400 vpd;



Relevo montanhoso: o que se caracteriza por mudanças abruptas de
elevações entre o terreno natural e a plataforma da estrada, tanto longitudinal
quanto transversalmente, demandando freqüentes aterros e cortes nas
encostas para se conformar a geometria horizontal e vertical da estrada,
segundo AASHTO (American Association of State Highway And
Transportation Officials) (1994);
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5 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

O atual pavimento das estradas RJ-151 e RJ-163 varia do cascalho e terra
até o afloramento rochoso, matacões, restos de pavimentação asfáltica a frio e
longos trechos (incluindo aclives e declives) cuja manutenção vem sendo feita, há
anos, com escoria de alto forno, matéria prima para fabricação do cimento AF, de
alta capacidade cimentícia. O projeto de pavimentação das estradas em questão terá
dois tipos de estruturas, a asfáltica e em peças de granito.

O pavimento de paralelepípedo será colocado na RJ-163 nos seguintes
trechos;


Estaca 99 à estaca 119 – Parque da Pedra Selada (Ponto de Pergunta);



Estaca 242 à estaca 254+10 – Mirante Sereno;



Estaca 362 à estaca 382 – Mirante da Perfeição;



Estaca 566+10 à estaca 577 – Mirante da Luz;



Estaca 577 à estaca 596 – Mirante da Paz;



Praça em Visconde de Mauá;

Já para a estrada RJ-151 estudou-se a hipótese de todo o trecho ter este
tipo de pavimentação e outras alternativas, como todo o trecho revestido em CBUQ
com exceção do segmento entre as estacas 1160 e 1176 na Esplanada do Rio Pavão.
O trecho inicial entre as estacas 1000 e 1160 pode ser revestido em CBUQ e o
trecho final entre as estacas 1160 e 1262 seria feito em revestimento de
paralelepípedo.

17

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESTRADA PARQUE DE VISCONDE DE MAUÁ

6 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Nesta seção serão apresentados os aspectos gerais das áreas de influência
direta e indireta das obras de pavimentação das estradas RJ-163, no trecho
compreendido entre Capelinha e Visconde de Mauá, e RJ-163, no trecho
compreendido entre Visconde de Mauá e Maringá.

A área de influência direta - AID é aquela onde os impactos das ações das
fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento incidem de
forma primária sobre os elementos dos meios físicos (solo, água e ar), sócio
econômico (uso e ocupação do solo, aspectos sociais e econômicos e aspectos
arqueológicos) e biótico (flora e fauna).

Neste estudo, a AID foi delimitada por um raio de 250 m do eixo da pista,
considerando que todos os impactos diretos com probabilidade de ocorrência se
concentram nesta faixa. A área de influência indireta - AII é uma área mais
abrangente, onde as ações do empreendimento incidem de forma secundária, como
conseqüência dos efeitos primários. Para a delimitação da AII, neste caso, foi
considerada uma faixa de 500 m (1000 m para cada dado do eixo da pista) por todo
o traçado, sendo justificada pela presença dos corpos hídricos durante todo o
traçado das estradas RJ-151 e RJ-163 e das áreas de empréstimo utilizadas durante
a implantação do projeto de pavimentação.

A Figura 05 apresenta as áreas de influência direta e indireta do trecho
das estradas RJ-151 e RJ-163 a ser pavimentado, considerando uma representação
isométrica da região, apontando os principais corpos hídricos presentes na região.
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FIGURA 05.

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA DO EMPREENDIMENTO.

A área de influência direta do empreendimento ocupará uma área
aproximada de 10.000.000,0 m2 enquanto que a área de influência indireta ocupará
uma área aproximada de 17.500.000,0 m2, para uma extensão aproximada de 21 km
do trecho a ser pavimentado.

Na seqüência será apresentado o diagnóstico ambiental dos meios físico,
biótico e socioeconômico das áreas de influência do empreendimento.

6.1 MEIO FÍSICO

6.1.1 Geologia.
19
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As unidades estratigráficas da área de influência do presente
empreendimento gradam principalmente da Era Proterozóica, estando localizadas
sobre a Formação Resende pertencente ao Grupo Mantiqueira. As rochas
proterozóicas encontradas na região apresentam origem sedimentar e ígnea,
deformadas e metamorfisadas em graus muito diferenciados, durante a orogênese
Brasiliana.

Além das unidades estratigráficas da Era Proterozóica, na área de
influência deste empreendimento são encontrados Depósitos Aluvionares que
gradam do Período Terciário pertencentes à Era Cenozóica. Outra unidade
estratigráfica presente na região é o Complexo Alcalino Itatiaia, proveniente do
período Cretáceo pertencente à Era Mesozóica. Esta unidade, localizada fora da
área de influência definida neste estudo, faz divisa com as formações da Era
Proterozóica, presentes na região.

Na Figura 06 é possível observar as convenções geológicas dos
Municípios de Resende e Itatiaia, sendo possível visualizar o traçado das estradas
RJ-151 e RJ-163 e as vilas que serão atingidas pelo empreendimento.
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FIGURA 06.

UNIDADES GEOLÓGICAS.

Na seqüência será apresentada, nas Tabelas 01 a 07, uma breve descrição
das unidades geológicas apresentadas na Figura 06, segundo informações
constantes no banco de dados GEOBANK da CPRM – Serviço Geológico
Brasileiro (www.cprm.gov.br).
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TABELA 01. PARÂMETROS GEOLÓGICOS : D23.1 - MIGMATITO ORTODERIVADO.
Domínio Geológico D23

Complexos granito-gnaisse-magmatitos e
granulitos. Crostra inferior.

Tectônica - Dobramentos

Intensamente dobrada

Aspectos texturais e estruturais

Anisotrópica indefinida

Resistência ao intemperismo químico

Baixa a alta na horizontal e na vertical

Manto de Alteração – Potencial (Solo
Residual)

Predominantemente argilo-síltico-arenoso

Característica da unidade Lito-Hidro

Fissural

Tectônica – Fraturamento / Cisalhamento

Intensamente fraturada

Resistência ao intemperismo físico

Baixa a alta na horizontal e na vertical

Grau de coerência

Duras

Porosidade primária

Baixa – (0 a 15%)

TABELA 02. PARÂMETROS GEOLÓGICOS : D23.2 - MIGMATITO PARADERIVADO.
Domínio Geológico D23

Complexos granito-gnaisse-magmatitos e
granulitos. Crostra inferior.

Tectônica - Dobramentos

Anisotrópicamente indefinida

Aspectos texturais e estruturais

Intensamente dobrada

Resistência ao intemperismo químico

Anisotrópicamente indefinida

Manto de Alteração – Potencial (Solo
Residual)

Baixa a alta na horizontal e na vertical

Característica da unidade Lito-Hidro

Predominantemente argilo-siltoso

Tectônica – Fraturamento / Cisalhamento

Fissural

Resistência ao intemperismo físico

Intensamente fraturada

Grau de coerência

Baixa a alta na horizontal e na vertical

Porosidade primária

Médias

TABELA 03.

PARÂMETROS GEOLÓGICOS : D2 – DEPÓSITO COLUVIONAR.

Domínio Geológico D02

Depósitos inconsolidados: coluviões e talus,
cenozóicos – Q.

Tectônica - Dobramentos

Não dobrada

Aspectos texturais e estruturais

Não se aplica

Resistência ao intemperismo químico

Não se aplica

Manto de Alteração – Potencial (Solo
Residual)

Não se aplica

Característica da unidade Lito-Hidro

Granular

Tectônica – Fraturamento / Cisalhamento

Não fraturada

Resistência ao intemperismo físico

Não se aplica

Grau de coerência

Não se aplica

Porosidade primária

Alta – (>30%)
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TABELA 04.

PARÂMETROS GEOLÓGICOS : D20.3 – GRANITO ALUMINOSO.

Domínio Geológico D20

Complexos granitóides deformados:
granitóides sin a tardi tectônicos, crosta
superior deformada.

Tectônica - Dobramentos

Não dobrada

Aspectos texturais e estruturais

Anisotrópica bandada

Resistência ao intemperismo químico

Moderada a alta

Manto de Alteração – Potencial (Solo
Residual)

Predominantemente argilo-síltico-arenoso

Característica da unidade Lito-Hidro

Fissural

Tectônica – Fraturamento / Cisalhamento

Intensamente fraturada

Resistência ao intemperismo físico

Moderada a alta

Grau de coerência

Duras

Porosidade primária

Baixa – (0 a 15%)

TABELA 05.

PARÂMETROS GEOLÓGICOS : D1.1 – DEPÓSITO ALUVIANAR.

Domínio Geológico D01

Depósitos inconsolodidados: areia, cascalho,
silte, argila e turfa, Cenozóicos – Q.

Tectônica - Dobramentos

Não dobrada

Aspectos texturais e estruturais

Anisotrópica estratificada

Resistência ao intemperismo químico

Não se aplica

Manto de Alteração – Potencial (Solo
Residual)

Não se aplica

Característica da unidade Lito-Hidro

Granular

Tectônica – Fraturamento / Cisalhamento

Não fraturada

Resistência ao intemperismo físico

Não se aplica

Grau de coerência

Muito brandas

Porosidade primária

Alta – (>30%)
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TABELA 06.

PARÂMETROS GEOLÓGICOS : D6.3 – BACIA TÉCIO-QUATERNÁRIA.

Domínio Geológico D06

Depósitos pouco a moderadamente
consolidados de areia, silte, argila e cascalho,
Cenozóicos – T.

Tectônica - Dobramentos

Não dobrada

Aspectos texturais e estruturais

Anisotrópica estratificada

Resistência ao intemperismo químico

Baixa a alta na horizontal e na vertical

Manto de Alteração – Potencial (Solo
Residual)

Variável de arenoso a argilo-siltoso

Característica da unidade Lito-Hidro

Granular

Tectônica – Fraturamento / Cisalhamento

Pouco a moderadamente fraturada

Resistência ao intemperismo físico

Baixa a alta na horizontal e na vertical

Grau de coerência

Brandas

Porosidade primária

Alta – (>30%)

TABELA 07.

PARÂMETROS GEOLÓGICOS : D11 – INDIFERENCIADO.

Domínio Geológico D11

Complexos alcalinos intrusivos e extrusivos,
deferenciados do mesozóico superior, terciário
inferior.

Tectônica - Dobramentos

Não dobrada

Aspectos texturais e estruturais

Anisotrópica maciça

Resistência ao intemperismo químico

Moderada a alta

Manto de Alteração – Potencial (Solo
Residual)

Predominantemente argiloso

Característica da unidade Lito-Hidro

Fissural

Tectônica – Fraturamento / Cisalhamento

Intensamente fraturada

Resistência ao intemperismo físico

Moderada a alta

Grau de coerência

Duras

Porosidade primária

Baixa – (0 a 15%)

6.1.2 Litoestratigrafia.
As Tabelas 08 a 14 apresentam o resumo dos linotipos presentes nas
unidades estratigráficas das convenções geológicas presentes nos Municípios de
Resende e Itatiaia.
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TABELA 08.

UNIDADE ESTRATIGRAFICA E LITOTIPOS DA
GEOLÓGICA D23.1 – MIGMATITO ORTODERIVADO.

UNIDADE

Unidade
Estratigráfica

Varginha - Guaxupé - ortognáissica migmatítica intermediária

Legenda

Unidade de ortognaisses migmatíticos

Litotipo

Classe

Subclasse

Representatividade

Albita anatexito

Ígnea

Plutônica

>10 a <40%

Trondhjemito

Ígnea

Plutônica

0 a 10%

Gnaisse granítico

Metamórfica

Metamorfismo
regional

>10 a <40%

Ortognaisse tonalítico Metamórfica

Metamorfismo
regional

>10 a <40%

Kinzigito

Metamórfica

Metamorfismo
regional

0 a 10%

Rocha calcissilicática

Metamórfica

Metamorfismo
regional

0 a 10%

Migmatito estromático Metamórfica

Metamorfismo
regional

40 a 60%

Metapelito

Metamorfismo
regional

0 a 10%

TABELA 09.

Metamórfica

UNIDADE ESTRATIGRAFICA E LITOTIPOS DA
GEOLÓGICA D23.2 - MIGMATITO PARADERIVADO.

UNIDADE

Unidade
Estratigráfica

Varginha - Guaxupé - paragnáissica migmatítica superior

Legenda

Unidade de paragnaisses migmatíticos

Litotipo

Classe

Subclasse

Representatividade

Biotita gnaisse

Metamórfica

Metamorfismo
regional

>10 a <40%

Gnaisse aluminoso

Metamórfica

Metamorfismo
regional

0 a 10%

Gnaisse granítico

Metamórfica

Metamorfismo
regional

0 a 10%

Rocha calcissilicática

Metamórfica

Metamorfismo
regional

0 a 10%

Mica xisto

Metamórfica

Metamorfismo
regional

>10 a <40%

Quartzito feldspático

Metamórfica

Metamorfismo
regional

0 a 10%

Metamarga

Metamórfica

Metamorfismo
regional

0 a 10%

Paragnaisse

Metamórfica

Metamorfismo
regional

40 a 60%
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TABELA 10.

UNIDADE ESTRATIGRAFICA E LITOTIPOS
GEOLÓGICA D2 - DEPÓSITO COLUVIONAR.

DA

UNIDADE

Unidade
Estratigráfica

Depósitos de Leque Aluvial

Legenda

Areias quartzosas finas a médias, castanho-avermelhadas,
bem arredondadas e selecionadas, semiconsolidadas e
elevado conteúdo de matriz síltico-argilosa; crostas e
nódulosferruginosos.

Litotipo

Classe

Subclasse

Representatividade

Areia

Material
superficial

Sedimento
inconsolidado

Não determinada

Arenito

Sedimentar

Clástica

>10 a <40%

Arenito conglomerático Sedimentar

Clástica

>10 a <40%

Conglomerado

Sedimentar

Clástica

>10 a <40%

Diamictito

Sedimentar

Clástica

>10 a <40%

Lamito

Sedimentar

Clástica

0 a 10%

TABELA 11.

UNIDADE ESTRATIGRAFICA E LITOTIPOS
GEOLÓGICA D20.3 – GRANITO ALUMINOSO.

DA

UNIDADE

Unidade
Estratigráfica

Suíte Pouso Alto

Legenda

Granitóide foliado, tipo S

Litotipo

Classe

Subclasse

Representatividade

Leucogranito

Ígnea

Plutônica

Não determinada
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TABELA 12.

UNIDADE ESTRATIGRAFICA E LITOTIPOS
GEOLÓGICA D1.1 – DEPÓSITO ALUVIANAR.

DA

UNIDADE

Unidade
Estratigráfica

Depósitos Aluvionares

Legenda

Depósitos aluvionares - Areias com intercalações de argilas
e cascalhos, estes na forma de corpos lenticulares.

Litotipo

Classe

Subclasse

Representatividade

Areia

Material
superficial

Sedimento
inconsolidado

>60 a <90%

Argila

Material
superficial

Sedimento
inconsolidado

Não determinada

Cascalho

Material
superficial

Sedimento
inconsolidado

Não determinada

Silte

Material
superficial

Sedimento
inconsolidado

Não determinada

Alúvio

Material
superficial

Sedimento
inconsolidado

TABELA 13.

UNIDADE ESTRATIGRAFICA E LITOTIPOS DA UNIDADE
GEOLÓGICA D6.3 – BACIA TÉRCIO-QUATERNÁRIA TIPO RIFT.

Unidade
Estratigráfica

Resende

Legenda

Diamictito, conglomerado, lamito arenoso, arenito,
localmente com estratificação cruzada acanalada.

Litotipo

Classe

Subclasse

Representatividade

Calcrete

Material
superficial

Residual

0 a 10%

Arenito

Sedimentar

Clástica

>10 a <40%

Conglomerado

Sedimentar

Clástica

>10 a <40%

Diamictito

Sedimentar

Clástica

>10 a <40%

Siltito arenoso

Sedimentar

Clástica

0 a 10%

Lamito

Sedimentar

Clástica

>10 a <40%

TABELA 14.

UNIDADE ESTRATIGRAFICA E LITOTIPOS
GEOLÓGICA D11 - INDIFERENCIADO.

DA

UNIDADE

Unidade
Estratigráfica

Itatiaia

Legenda

Complexos plutônicos alcalinos

Litotipo

Classe

Subclasse

Representatividade

Nefelina sienito

Ígnea

Plutônica

40 a 60%
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6.1.3 Geomorfologia.
O estudo geomorfológico da região do empreendimento será tratada
através de duas abordagens distintas. Inicialmente será realizado o estudo
geomorfológico

das

unidades

geológicas

apresentadas

na

Figura

06.

Posteriormente, a avaliação geomorfológica será efetuada nas unidades do Maciço
de Itatiaia, da Serra da Pedra Selada, dos Contrafortes da Serra da Mantiqueira e do
Mar de Morros.

6.1.3.1 Geomorfologia das Unidades Geológicas
A Tabela 15 apresenta os domínios de relevo para as unidades geológicas
presentes nos Municípios de Resende e Itatiaia, as quais estão apresentadas na
Figura 06.
TABELA 15.

RELEVO DAS UNIDADES GEOLÓGICAS PRESENTES NOS MUNICÍPIOS DE
RESENDE E ITATIAIA.

Unidades Geológicas

Relevo

D23.1

Migmatito Ortoderivado

Domínio montanhoso - 25 a 45° - 300 a
2.000 metros

D23.2

Migmatito Paraderivado

Domínio de morros e de serras baixas 15 a 35° - 80 a 200 metros

D2

Depósito Coluvionar

Vertentes recobertas por depósitos de
encosta - 5 a 45° - Variável

D20.3

Granito Aluminoso

Escarpas serranas - 25 a 60° - 300 a
2.000 metros

D1.1

Depósito Aluvianar

Planícies fluviais ou flúvio-lacustres - 0 a
3°

D6.3

Bacia Tércio-Quaternária tipo rift

Tabuleiros - 0 a 3° - 20 a 50 metros

D11

Indiferenciado

Domínio montanhoso - 25 a 45° - 300 a
2.000 metros

6.1.3.2 Unidade Geomorfológicas.
As unidades geomorfológias evidenciadas na área de influência do
empreendimento são compostas pelo Maciço Itatiaia, pelos Contrafortes da Serra
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da Mantiqueira, pela Serra da Pedra Selada e pelo Mar de Morros, conforme mostra
a Figura 07.

FIGURA 07.

GEOMORFOLOGIA DA ÁREA DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO.

Maciço Itatiaia:

O Maciço Itatiaia fica situado a sudoeste do Estado do Rio de Janeiro em
terras dos municípios de Resende e Itatiaia e ao sul de Minas Gerais nos municípios
de Bocaina de Minas, Alagoa e Itamonte. Sua área estende-se por uma faixa de 10
km de largura por toda sua extensão, totalizando 120.000 ha.

No vasto Planalto do Itatiaia, se destaca o pico das Agulhas Negras, ponto
culminante do Estado do Rio de Janeiro, com 2.791,6 metros (IBGE/IME). A
Figura 08 apresenta a imagem do pico das Agulhas Negras.
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FIGURA 08.

PICO DAS AGULHAS NEGRAS.

A Figura 09 mostra o Maciço de Itatiaia visto do cume do Pico do Ovo.
Ao fundo, da esquerda para a direita é possível visualizar o Pico de Prateleiras, o
Morro do Couto e o Pico de Agulhas Negras.

FIGURA 09.

PICO DAS AGULHAS NEGRAS.

Contrafortes da Serra da Mantiqueira:

Os Contrafortes da Serra da Mantiqueira comportam todo o trecho da RJ
–151 a ser pavimentado, em um total de 5,3 km, e cerca de 5,0 km da RJ-163.
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Localiza-se predominantemente no Planalto de Itatiaia, mas nas proximidades da
Vila Visconde de Mauá situa-se no Planalto Andrelândia.

A Mantiqueira contém remanescentes de ecossistemas do bioma Mata
Atlântica, incluindo manchas de floresta Ombrófila mista, com presença de
araucária. Nas altitudes abaixo de 1.100 m, encontra-se a floresta Ombrófila densa.
Na transição para as regiões mais altas, aparece uma vegetação mais baixa e
uniforme, como os bosques de candeias.

A Figura 10 apresenta uma representação tridimensional da Serra da
Mantiqueira, sendo possível observar as elevações e as declividades das formações
presentes na região.

FIGURA 10.

FORMAÇÕES MONTANHOSAS DA SERRA DA MANTIQUEIRA.
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Serra da Pedra Selada:

A Serra da Pedra Selada atinge o trecho Capelinha Visconde de Mauá, em
uma extensão de 6,3 km da estrada RJ-163. Localiza-se no Planalto de Itatiaia, na
região de escarpas serranas, onde o relevo é fortemente ondulado e montanhoso,
com declividades médias acima de 25º, podendo atingir 60º. As Altitudes variam
normalmente entre 700 a 1.250 metros. O pico da Pedra Selada atingem 1.755
metros de altitude, discrepando das altitudes regulares encontradas na região. A
Figura 11 apresenta a imagem do Pico da Pedra Selada.

FIGURA 11.

PICO DA PEDRA SELADA.

Mar de Morros:

O Mar de Morros está localizado no trecho inicial da estrada RJ-163
partindo de Capelinha, ocupando uma extensão de aproximadamente 4 km da pista,
da ponte do Rio Roncador até o início da meia encosta da Serra da Pedra Selada.

Localiza-se nos alinhamentos de cristais do Paraíba do Sul, onde o relevo
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é ondulado, as declividades são inferiores a 20% e as altitudes oscilam entre 500 e
700 metros.

A Região de Mar de Morros encontra-se menos sujeita aos processos
físicos de erosão e assoreamento, uma vez que os solos dominantes nesta região são
profundos com permeabilidade elevada e as declividades são moderadas. A Figura
12 apresenta a imagem do Mar de Morros presentes na região.

FIGURA 12.

MAR DE MORROS.

6.1.4 Clima.
Segundo a classificação climática de Wilhelm Köppen, fundamentada nos
elementos climatológicos, a região de Resende e Itatiaia apresentam clima tipo
Cwb, que corresponde ao clima mesotérmico com chuvas de verão e verões
amenos, onde a temperatura do mês mais quente é inferior a 22ºC. Apresenta
também chuvas com freqüência, principalmente chuvas vespertinas, com
temperatura variando de 8 a 27 ºC.
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6.1.4.1 Temperatura.
Na Tabela 16 estão listadas as temperaturas média, máxima e mínima na
média mensal e as máximas e mínimas absolutas, no período 01 de janeiro de 1931
a 12 de dezembro de 1990, segundo dados da Estação Meteorológica de Resende.
TABELA 16. TEMPERATURAS DO MUNICÍPIO DE RESENDE.
Temperaturas
Período: 01/01/1931 a 31/12/1990
Meses
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Médias

Máximas Mínimas Máximas
Médias
Médias Absolutas

[ºC]

[ºC]

[ºC]

[ºC]

24,0
24,1
23,4
21,6
19,4
17,6
17,2
18,7
20,1
21,4
22,3
23,0

30,6
30,9
30,0
27,8
26,1
25,2
25,1
26,7
27,3
27,8
28,7
29,2

19,7
19,9
19,4
17,6
14,8
12,5
11,8
12,9
15,1
16,9
17,9
19,0

38,6
37,8
39,2
35
34,5
32,1
34
35,7
37,8
38,9
38
38,9

Dia/Ano

Mínimas
Dia/Ano
Absolutas
[ºC]

08/58
20/56
01/77
09/40
03/41
19/55
22/63
23/53
24/60
07/46
13/51 e 26/63
14/46

13,4
14,0
12,4
8,1
4,7
1,4
2,4
3,6
4,5
7,7
9,8
11,8

02/57
13/57
24/33
30/52
16/68
01/79
06/53
05/31
05/41
13/47
12/64
01/56

Através da Tabela 16 observa-se que o trimestre mais frio ocorre nos
meses de junho, julho e agosto e o trimestre mais quente ocorre nos meses de
janeiro, fevereiro e março. O perfil das temperaturas média, máxima e mínimas das
médias mensais estão apresentados na Figura 13.
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FIGURA 13.

Máximas Médias

Mínimas Médias

PERFIL MÉDIO DE TEMPERATURA ANUAL.

6.1.4.2 Pressão Atmosférica.
A pressão atmosférica é uma grandeza inversamente proporcional a
temperatura atmosférica. Durante o inverno, período onde a temperatura
atmosférica registra as mínimas do ano, a pressão atmosférica é máxima. Além da
temperatura, a elevação do terreno também afeta a pressão atmosférica de forma
inversamente proporcional. Quanto mais elevado o ponto de monitoramente, menor
será a pressão atmosférica registrada, considerando que força exercida pela coluna
de ar acima deste ponto será menor.

A Figura 14 apresenta o perfil médio de pressão atmosférica no período
de 01 de janeiro de 1961 a 31 de dezembro de 1990, segundo dados da Estação
Meteorológica de Resende.
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FIGURA 14.

PRESSÃO ATMOSFÉRICA DO MUNICÍPIO DE RESENDE.

6.1.4.3 Precipitação Atmosférica.
Os dados pluviométricos relevantes para o estudo do clima da região
estão listados na Tabela 17, onde são apresentados os dados das Estações
Meteorológicas de Resende.

TABELA 17. PRECIPITAÇÃO ATMOSFÉRICA DO MUNCÍPIO DE RESENDE.
Período
Meses
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Precipitação Atmosférica
01/01/1931 a 31/12/1990
Média
Máxima 24 h
Data

Set/91 a Dez/96
Dias de Chuva

[mmH20]

[mmH2O]

[Dia/Ano]

[Dia/Mês]

280,55
234,4
215,7
100,25
39,65
24,35
19,25
26,65
56,15
122,1
174,3
255,05

125,4
141
109,7
118,8
48,5
63,9
33,1
63,2
44,2
78,1
226,6
62,7

14/1948
15/1987
26/1982
25/1984
07/1955
15/1958
21/1983
30/1977
27/1989
15/1943
26/1975
06/1950

20
16
21
11
11
9
8
7
10
15
14
18

A Figura 15 apresenta o perfil de precipitação atmosférica média mensal
no período de 01 de janeiro de 1961 a 31 de dezembro de 1990, segundo dados da
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Estação Meteorológica de Resende.
Precipitação Atmosférica
Período: 01/01/1931 a 31/12/1990
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FIGURA 15. PRECIPITAÇÃO ATMOSFÉRICA DO MUNICÍPIO DE RESENDE.

A Figura 16 apresenta o número de dias de chuva médio mensal no
período de setembro de 1991 a dezembro de 1996, segundo dados da Estação
Meteorológica de Resende.

Precipitação Atmosférica
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FIGURA 16. PRECIPITAÇÃO ATMOSFÉRICA DO MUNICÍPIO DE RESENDE.
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6.1.4.4 Umidade Relativa.

A Figura 17 apresenta o perfil médio da umidade relativa do ar no
período de 01 de janeiro de 1961 a 31 de dezembro de 1990, segundo dados da
Estação Meteorológica de Resende.

Umidade Relativa
Período: 01/01/1961 a 31/12/1990
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FIGURA 17. UMIDADE RELATIVA DO MUNICÍPIO DE RESENDE.

6.1.4.4.1 Características do Vento.
O vento é a componente horizontal do vetor velocidade do ar e é
caracterizado através do conhecimento da sua direção e do módulo de sua
velocidade. O seu comportamento está relacionado com as condições atmosféricas,
representadas pela temperatura e a pressão, e com as características geométricas do
terreno, considerando movimentações nas proximidades da interface entre o solo e
a atmosfera (VAREJÃO-SILVA, 2006).

As características do vento relevantes para o estudo do clima da região
estão listadas na Tabela 18, onde são apresentados os dados da Estação
Meteorológica de Resende.
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TABELA 18.

CARACTERÍSTICAS DO VENTO NO MUNICÍPIO DE RESENDE.

Velocidade
[m/s]

N

<1,6
1,6 - 3,3
3,4 - 5,4
5,5 - 7,9
9,0 - 10,7
10,8 - 13,8
> 13,9
Total [%]

0,20
0,17
0,06
0,04
0,47

Direção e Velocidade do Vento
Período: 1966 a 1970
Direção de Origem (%)
NE
L
SE
S
SO
O

NO

Calmos

Total
[%]

1,14
0,83
0,26
0,07
0,02
0,04
2,36

0,11
0,22
0,06
0,02
0,41

71,75
71,75

71,75
8,36
12,44
5,23
1,65
0,43
0,17
100,0

5,82
9,34
3,70
1,00
0,24
0,06
20,16

0,26
0,48
0,39
0,11
0,04
1,28

0,15
0,20
0,15
0,02
0,52

0,11
0,20
0,09
0,04
0,44

0,57
1,00
0,52
0,35
0,13
0,07
2,64

No período avaliado, entre 1966 a 1970, a direção de origem do vento
preponderante foi a leste. Esta tendência ocorre pelo fato da existência de um canal
de escoamento atmosférico formado entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira,
predominando os fluxos para a direção leste, no sentido Rio São Paulo.

6.1.4.5 Balanço Hídrico

A quantidade de água acumulada no solo para todos os meses do ano,
determinada através do balanço hídrico, está demonstrada na Figura 18.

FIGURA 18.

EXCESSO DE ÁGUA (BALANÇO HÍDRICO).
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6.1.5 Hidrografia.

O trecho inicial da estrada RJ-163 encontra-se na região hidrográfica da
Micro-bacia do Rio Parapitinga, considerando que o marco inicial do
empreendimento é a ponte do rio Roncador, um dos afluentes desta bacia,
exercendo influência por praticamente todo o traçado desta estrada.

A partir do ponto de interseção entre as estradas RJ-163 e RJ-151, nas
proximidades da Vila Visconde de Mauá, até a Vila de Maromba, a região
hidrográfica ocorrente é a Micro-bacia do Rio Preto. Alguns afluentes do Rio Preto
exercem forte influência sobre este empreendimento, considerando que os seus
cursos atravessam a Estrada RJ-151, sendo eles o Rio Marimbondo, o Córrego das
Cruzes e o Córrego do Pavão.

A Micro-bacia do Rio Parapitinga origina-se a partir de uma lagoa no
Maciço de Itatiaia a 2.650 m de altura, que atravessa a Serrinha do Alambarí até
desagar no Rio Paraíba do Sul.

A Micro-bacia do Rio Preto nasce no Pico das Agulhas Negras e
desemboca no Rio Paraibuna. Possui 200 km de extensão e é a divisa natural entre
os Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Apresenta águas escuras e frias, e
com vegetação abundante junto às margens. Durante seu percurso encontram-se
praias, corredeiras, piscinas naturais e quedas d’águas propícias a banhos, além de
ilhas e ilhotas, bancos de areia e rochas em seu leito, destacando-se o Escorrega, o
Poção da Maromba e a Cachoeira da Fumaça. É navegável em alguns trechos por
pequenas embarcações.

Pertencentes a Bacia do Rio Paraíba do Sul, que compreende uma área de
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aproximadamente 55.400 km2, sendo que 37,9% estão localizados no Estado do Rio
de Janeiro, 37,7% em Minas Gerais e 24,4% em São Paulo, abrangendo um total de
180 municípios. A Figura 19 mostra a localização da Bacia do Rio Paraíba do Sul
nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

FIGURA 19.

LOCALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL.

Sua bacia é limitada ao norte pelo divisor da Serra da Mantiqueira, onde
se confronta com as bacias hidrográficas dos rios Grandes e Doces. A Tabela 19
apresenta outras informações relevantes do Rio Paraíba do Sul.
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TABELA 19. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL.

Bacia

Do Leste

Extensão Total

877 Km (Foz /confluência / Paraibuna /Paratinga)

Trecho Navegável

Foz/São Fidélis - 90 Km; Cachoeira Paulista/Caçapava -130 Km

Extensão Navegável

220 Km

Profundidade Mínima 1° Trecho - 2,8m; 2º Trecho - Navegável nas cheias
Classificação de
embarcação

IV

Carga Principal

Areia

Portos Principais

DNOS, Munincípio de Campos dos Guitacazes (RJ)

Período de estiagem

Junho / Outubro

Informações
suplementares

Apresenta atualmente muitas corredeiras, saltos, fortes declividades,
pontes rodoviárias, ferroviárias e obras hidrelétricas sem transposições.

Fonte:

Ministério dos Transportes - Secretaria Executiva.
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6.2 MEIO BIÓTICO

6.2.1 Diagnóstico Ambiental da Fauna Silvestre.
A flora da região é parte dos ecossistemas do bioma Mata Atlântica,
incluindo manchas de floresta ombrófila mista, com presença de araucária. Nas
altitudes abaixo de 1.100 m, encontra-se a floresta ombrófila densa, na vertente do
Vale do rio Paraíba do Sul, e a floresta Estacional Semidecidual, na vertente do
interior de Minas Gerais. Na transição para as regiões mais altas, aparece uma
vegetação mais baixa e uniforme, como os bosques de candeias. Acima de 2.000 m,
encontram-se os campos de altitude, contendo capins altos em solos pedregosos e
espécies adaptadas ao frio (PMI, 2008). Todo este conjunto de elementos da
paisagem, aliados a fatores climáticos e edáficos, influenciam em maior ou menor
escala na estrutura e composição faunística da região.

-

APA DA MANTIQUEIRA

A Serra da Mantiqueira abriga uma variedade impressionante da fauna
brasileira, com espécies típicas e endêmicas, algumas inclusive ameaçadas de
extinção. Os impactos causados pelas ações antrópicas, como incêndios,
extrativismo das florestas e a caça predatória, são consideradas como as principais
causas da dispersão e ameaça de extinção de espécies na região. Pode se dizer que a
grande diversidade dos ambientes presentes na APA da Serra da Mantiqueira e seus
diversos aspectos bióticos e abióticos somados modelam a fauna da região.

A Figura 20 apresenta o desenho esquemático da APA da Serra da
Mantiqueira, que sob jurisdição do IBAMA, abrange 25 municípios dos Estados de
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
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FIGURA 20.

DESENHO ESQUEMÁTICO DA REGIÃO.

Devido à descontinuidade das extensões florestadas, as áreas de florestas
Montanas apresentam uma grande quantidade e diversificada fonte de alimentos,
abrigo e reprodução para uma variedade faunística.

6.2.2 Fauna da APA da Mantiqueira.
No perímetro do município de Resende, a fauna da APA da Mantiqueira é
caracterizada pela presença de espécies por faixas de altitude. Nas áreas baixas ao
longo do rio Paraíba do Sul é encontrada uma fauna adaptada, não nativa,
representada pelas aves como: pardal, anu branco, anu preto, tico-tico, gavião e
andorinhas (HÖFLING, 1986), por pequenos roedores, pequenos carnívoros, tatus e
gambás. Entre 600 e 1.900 m, nas altitudes montanas, ocorrem aves de pequeno
porte, como: inhambús, jacús, quero-quero, urús, juritis, pomba-amargosa, macuco,
entre outras, mamíferos, como: porco-do-mato, macacos (bugio, sauás, monos e
mico preto), tamanduás, preguiças, ouriços, furões, gambás, iraras e felinos
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(suçuarana, pintada, jaguatirica e gato do mato).

Em regiões acima dos 1.900m, nos campos de altitude e nos pequenos
bosques ocorrem as aves como: abutres, coruja do mato, corujão da mata e siriema,
e mamíferos como: cachorro do mato, quati, guará e paca. Nas áreas marginais dos
rios da região, ocorrem aves aquáticas ou paludícolas, como garças, siriemas, socós
e marrecos irerês. Também podem ser citados o beija-flor (Stephanoxis lalandi), o
minúsculo sapo flamenguinho (Melanophryniscus moreirae), considerado o
símbolo do PARNA do Itatiaia, e a perereca (Phylodes itatiaie), como fauna
endêmica que ocorrem nos brejos elevados, conforme demonstradas na Figura 21
(PMR/SMMA, 2000).

Melanophryniscus moreirae

FIGURA 21.

Stephanoxis lalandi

Tinamus solitarius
Leopardus pardalis
ESPÉCIES DA FAUNA REGISTRADAS PARA A APA DA MANTIQUEIRA.

Estudos realizados por PACHECO & PARRINI (2000), no vale do rio
Paraíba do Sul, no município de Itatiaia, apontam a ocorrência de 70 espécies de
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aves, conforme demonstra a Tabela 20.

TABELA 20.

NOME POPULAR DE AVES REGISTRADAS NO VALE DO RIO PARAÍBA DO SUL.

Nome Popular

Nome Popular

Nome Popular

Mergulhão-pompon

Sanã-carijó

Bico-virado-miúdo

Biguatinga

Sanã-parda

Poaieiro-verde

Garça-branca-grande

Galinha-d’água

Abre-asa-cabeçudo

Garcinha-branca

Quero-quero

Maria-de-olho-falso

Socozinho

Maçarico-de-perna-amarela

Maria-velhinha

Garça-dorminhoca

Narceja-comum

Tesourinha-do-brejo

Socó-boi-ferrugem

Pomba-galega

Suiriri-pequeno

Socoí-vermelho

Apuim-de-costa-preta

Tinguaçu-castanho

Cabeça-seca

Suindara

Tesourinha-do-campo

Jaburu

Urutau-pardo

Andorinha-do-campo

Colhereiro-americano

João-corta-pau

Andorinha-de-coxa-branca

Urubu-rei

Bacurau-chintã

Andorinha-morena

Irerê

Martim-pescador-grande

Japacanim

Marreca-toicinho

Martim-pescador-verde

Sabiá-ferrugem

Marreca-de-bico-roxo

Martim-pescador-pequeno

Sabiá-ferreiro

Gavião-de-cabeça-cinza

Fevereiro

Caminheiro-zumbidor

Gavião-de-asa-larga

Picapau-velho

Vite-vite-de-peito-amarelo

Gavião-caboclo

Choquinha-de-peito-pintado

Gaturamo-rei

Caracara-comum

Choquinha-estrelada

Saíra-militar

Falcão-de-coleira

Pi-pui

Carretão

Saracura-preta

João-de-olho-vermelho

Saracura-do-brejo

Saracura-do-banhado

Limpa-folha-miúdo

Limpa-folha-gritador

Saracura-do-mangue
Limpa-folha-coroado
FONTE: PACHECO, J. F.; PARRINI, R. (2000).

6.2.3 Parna do Itatiaia.
O PARNA do Itatiaia está situado no estado do Rio de Janeiro em terras
dos municípios de Resende e Itatiaia e sul de Minas Gerais nos municípios de
Bocaina de Minas, Alagoa e Itamonte.
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6.2.3.1 Fauna do PARNA do Itatiaia.
No PARNA do Itatiaia revela uma excepcional variedade de espécies de
animais, entre eles destaca-se o muriqui (Brachyteles arachnoides), maior macaco
das Américas, desloca-se entre as copas das árvores, nos arredores do Maromba, a
rara onça (Pantera onca) que é muito arredia e passível de ser encontrada nas
altitudes mais elevadas, os répteis que são comuns nas altitudes mais baixas, como
a jararaca-da-serra (Brothrops fonsecai) e a jibóia (Boa constrictor), bem como os
teiús (Tupinambis teguixin). Na floresta Montana também é fácil observar quatis
(Nasua nasua) em bandos ou solitários por entre os galhos das árvores, assim como
os pequenos esquilos, como (Sciurus aestuans) (TEIXEIRA & LINSKER, 2007).

A maior riqueza de espécies em Itatiaia se dá na faixa situada entre 500 e
1.500 metros de altitude, onde as cuícas (Philander opossum), representados na
Figura 22, encontram o melhor ambiente para sobreviver.

FIGURA 22.

Philander opossum (CUÍCA).

Os mamíferos constituem o grupo de vertebrados de grande importância
ecológica no Parque e também o grupo de animais mais afetado pela destruição de
habitats e pela caça indiscriminada, espécies como Pantera onca (onça-pintada) e
Tapirus terrestris (anta), bugio (Alouatta fusca), tatu-canastra (Priodontes
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maximus), e sagüis (Callithryx sp.).

A lista para a mastofauna da bacia do alto Rio Preto, na região de
Visconde de Mauá, é apresentada na Tabela 21 com algumas características, como
hábito alimentar e habitat (RURAL MANTIQUEIRA, 2002).
TABELA 21.

MASTOFAUNA DA BACIA DO ALTO RIO PRETO.

Nome Popular

Nome Popular

Nome Popular

Gambá-de-orelha-branca

Macaco-prego

Ratinho-praga

Cuíca

Guariba-preto

Ratinho-laranja

Gambá

Mico-estrela

Ratinho-de-chão

Gambá-de-orelha-preta

Sagui-estrela

Ratos-de-canela

Guaiquica -cinza

Lobo-guará

Rato-da-serra

Guaiquica-branca

Graxaim do mato

Ratinho-do-mato

Cuíca

Cachorro-vinagre

Rato-do-mato

Cuíca

Mão-pelada

Cururuá

Cuíca-comum

Coati

Rato-de-espinho

Gambazinha

Zorrilho

Caxinguelê

Tatu-peludo

Furão

Cutia-parda

Tatu-galinha

Lontra

Paca

Tamanduá-bandeira

Irara

Morcego-andiraçu

Tamanduá-mirim

Puma

Morcego- vampiro

Preguiça-de-coleira

Jaguatirica

Morcego-cara-branca

Preguiça-de-bentinho

Gato-maracajá

Morcego vampiro

Preguiça comum

Gato-do-mato

Morcego-de-listras-brancas

Bugio

Onça-pintada

Morcego vampiro

Muriqui

Anta

Morcego-cara-de-cão

Sauá-se-testa-preta

Porco-do-mato

Morcego-das-casas

Sauá

Cateto

Macaco-da-noite

Miriquiná

Veado mateiro

Veado-bororó

Fazendo inferências a partir do que se conhece sobre a ecologia de
espécies de mamíferos em outras áreas demonstram que a mastofauna da bacia do
alto Rio Preto apresenta quase 40% das espécies com regime alimentar herbívoro
e/ou frugívoro, apresentados na Figura 23.
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12%
27%
24%

37%

Onínivoro

FIGURA 23.

Herbivoro

Carnivoro

Insetívora

PORCENTAGEM DAS ESPÉCIES DISTRIBUÍDAS EM
CLASSES DE ACORDO COM O HÁBITO
ALIMENTAR.

No caso dos primatas, há registros de Cebus nigritus (entre 1080 e 1300
m), Alouatta guariba (trilha Maromba-Lamego, a 1150 m de altitude) e Callithrix
aurita (trilha da Cachoeira Poranga, a 900 m de altitude) no PARNA do Itatiaia
(LORETTO & RAJÃO, 2005). A Figura 24 apresenta espécies de primatas.

Cebus paella
Alouatta fusca
FIGURA 24. ESPÉCIES DE PRIMATAS REGISTRADOS POR CAVALLINI (2001) NA BACIA DO
ALTO AIURUOCA.

As espécies da família Procyonidae, como os Nasua nasua (coati) vivem
em floresta de alto porte. Possuem hábitos sociais, vivendo em grupos de vários
indivíduos. Os Procyon cancrivorus (mão-pelada) vivem em locais de vegetação
cerrada e alta, nas proximidades de rios riachos, banhados e lagos. Durante o dia
repousa em ocos de árvores, sob grandes raízes ou em troncos.
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Conepatus chinga (zorrilho), pertencente à família Mustelidae habita
buracos, fendas e rochas ou sob raízes e troncos de árvores. Os furões (Galictis
cuja) vivem em margens de florestas, capoeiras ou vegetação arbustiva cerrada,
normalmente nas beiras de banhados ou rios. Eira barbara a irara vive em matas e
anda tanto no solo, como sobre as árvores. De hábitos solitários, e, maior atividade
durante as horas crepusculares.

O gato-do-mato-grande (Felis geoffroyi) da família Felidae, pode habitar
capões, matas de galerias, regiões de campos e morros cobertos por mata, já F.
concolor (puma), também conhecido como suçuarana, utiliza-se de refúgio covas
ou lugares escuros e bem protegidos, com vegetação cerrada, podendo também ser
encontrado dormindo sobre galhos de árvores altas.

A anta (Tapirus terrestris) vive em matas fechadas e altas nas
proximidades de cursos de água. Pode apresentar hábitos noturnos em áreas onde é
muito perseguida. Na região do estudo, outrora muito abundante, se encontra
provavelmente extinta, apresentada na Figura 25, (RURAL MANTIQUEIRA,
2002).

FIGURA 25.

Tapirus terrestris (ANTA) REGISTRADA NA
BACIA DO ALTO RIO PRETO.
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O porco-do-mato (Tayassu pecari) vive em matas densas e úmidas,
alimenta-se de vegetais e animais. A paca (Agouti paca) está entre as espécies de
hábito solitário e que procuram viver em locais afastados das habitações humanas e
com vegetação alta, como mata secundária e capoeirões. A cotia (Dasyprocta
azarae) pode ser encontrada em capoeiras e matos, possui hábito terrestre. Possui
como hábito alimentar frutos, sementes e vegetais suculentos encontrados no chão,
conforme demonstra a Figura 26.

FIGURA 26. Dasyprocta azarae (COTIA) REGISTRADA NA
BACIA DO ALTO RIO PRETO.

Dos mamíferos nocivos ao homem, Desmodus rotundus pertencente à
família Phillostomidae, é uma espécie que tem causado sérios prejuízos,
principalmente a bovinocultura. É um importante vetor do vírus da raiva, bem
como outros agentes. Esta espécie, apresentada na Figura 27, tem o hábito de usar
de refúgio diurno ocos de árvores e como já foi registrado também o uso de
residência para refúgio pode ser um indicativo que esta espécie pode se adaptar ao
meio urbano.
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FIGURA 27.

Desmodus rotundus ESPÉCIE DE MORCEGO
NOCIVO AO HOMEM, PERTENCENTE À
FAMÍLIA PHILLOSTOMIDAE,

Observações e estudos da avifauna da bacia do alto rio Preto indicam uma
grande riqueza de espécies em função da variedade de habitats. As aves, com 294
espécies representam o maior grupo faunístico no Parque (GOUVÊA, 1985), com
42 formas vivendo na região. As espécies de aves que ocorrem na região são
apresentadas na Tabela 22 (TERRAS ALTAS, 2008).
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TABELA 22. AVIFAUNA DA BACIA DO ALTO RIO PRETO.
Nome popular

Nome popular

Nome popular

Perdigão

Coruja

Sabiá-laranjeira

Macuco

Beija-flor

Sabiá

Inambú

Beija-flor

Tecelão

Inhambú chitã

Surucuá

Japim

Perdiz

Pica-pau

Maria Preta

Urubu-cabeça-vermelha

Pica-pau

Chopim-do-brejo

Urubu-preto

Pintassilgo

Pula-pula

Gavião-pombo

Coleirinho

Saíra-viúva

Gavião-carijó

Coleirinho

Sanhaçu-frade

Quiri-quiri

Canário-da-terra

Sanhaçu-cinzento

Chimango

Quete

Sanhaçu

Caracará

Tico-tico

Sanhaçu

Jacu-açu

Tisiu

Saíra macaco

Saracura

Trica-ferro-verdadeiro

Saíra

Jacutinga

João-de-barro

Saíra

Quero-quero

Pássaro rei

Sanhaçu

Pomba amargosa

Noivinha

Saíra-azul

Fogo-apagou

Maria-preta-bico-azulado

Saí-andorinha

Juriti

Bem-te-vi

Bacurau

Papagaio

Suiriri-cavaleiro

Curiango

Tiriba de testa vermelha

Bem-te-vizinho

Tucano de bico verde

Anu-preto

Tucano de bico preto

Anu-branco

Tesourinha

Araçari-poca

Alma-de-gato

Suiriri

Araçari-banana

Saci

Dançador

Cambacica

Coruja-buraqueira

Andorinha

Seriema

Corujão-da-mata

Sabiá-do-campo

Gralha

Coruja-de-orelha

Sabiá-poca

Apenas duas espécies de peixe são citadas na região, o comumente
chamado

cascudinho

(Rhinelepis

parahibae)

e

um

pequeno

“bagre”

(Trichomycterus brasiliensis). Relatos de antigos moradores da região nos apontam
a presença de outros peixes no local, como o vulgarmente chamado Lambari
(Astianax spp.); a Traíra (Hoplias malabaricus) (Figura 28); e a Pirapitinga (Brycon
sp. Reinhardt) (MAZZONI, 2000).
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Em alguns pontos da bacia, devido ao intenso cultivo na região com fins
turísticos e comerciais, encontramos a Truta (Oncorhynchus mykiss), que escapou
de alguns tanques de criação para o rio Preto e seus afluentes, apresentados na
Figura 28.

FIGURA 28. ESPÉCIE DE PEIXE NATIVO (Hoplias malabaricus) E EXÓTICO (Oncorhynchus mykiss)
REGISTRADOS NA BACIA DO ALTO RIO PRETO.

Os répteis aparecem em menor número, com 25 espécies em todo o
PARNA do Itatiaia, estão apresentados na Tabela 23. Em observações em campo
foram vistos alguns representantes locais como: a Spilotes pullatus (caninana) e a
Bothrops

jararaca

(jararaca),

apresentadas

na

Figura

29

(RURAL

MANTIQUEIRA, 2002).
TABELA 23. HERPTOFAUNA DA BACIA DO ALTO RIO PRETO.
Nome Popular

Nome Popular

Jibóia

Lagarto

Surucucu

Tartaruga de água doce

Caninana

Cobra Verde

Jararaca

Urutu

Coral
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Spilotes pullatus
Bothrops jararaca
FIGURA 29. RÉPTEIS REGISTRADOS PARA A FAUNA DA BACIA DO ALTO RIO PRETO.

A fauna de anfíbios no Parque apresenta altos índices de diversidade onde
se destacam o grande sapo-intanha, o sapo-cururu (Figura 30) e dois sapinhos do
planalto: Melanophryniscus moreirae e o Eloisa pulchra, endêmico da região
(IBAMA, 1994).

FIGURA 30. SAPO-CURURU

O projeto estrada parque de Visconde de Mauá RJ-163 e parte da RJ-151
apresenta informações sobre a fauna na área de influência direta e indireta do
empreendimento. No referido projeto as características geoecológicas foram
divididas em quatro unidades espaciais, subdivididas em 3 trechos de análise,
conforme pode ser visto na Figura 31, focando os trechos: 1, 2 e 3, respectivamente
(RCA, UERJ, 2006).
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FIGURA 31. CARACTERÍTICAS GEOECOLÓGICAS DA RJ- 163 E RJ -151.

No trecho 1.A, RJ-163 (Capelinha - Alto da Serra), nas partes mais baixas
da estrada junto à bacia do Rio Roncador, é encontrada uma fauna nativa
representada por tatus; pequenos roedores como preá, paca e lebre; pequenos
carnívoros como cachorro-do-mato e irara; Marsupiais como gambá e mycorreus; e
também uma fauna não nativa que inclui, roedores como o rato (Mus musculo) e
aves como por exemplo o gavião, pardal, tico-tico, anus preto e branco, e
andorinha.

Nas partes mais altas da estrada, acima de 600 metros na zona de florestal
Montana, a fauna apresenta uma variedade enorme de aves; e mamíferos em geral,
tais como, o porco-do-mato, tamanduá-colete, preguiça, ouriço-cacheiro, serelepe,
furão, irara, gambá e guaiquica; primatas: bugio, sauá, monocarvoeiro e micopreto; e felinos: onça-parda, onça-pintada, gato do mato e jaguatirica (RCA, UERJ,
2006).
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Nos trechos 1.B RJ-163 (Alto da Serra - Visconde de Mauá) e 2 RJ-151
(Vila Visconde de Mauá – Maromba) as partes mais altas da serra e por todo o Vale
do Rio Preto são o habitat de uma fauna onde se destacam o veado campeiro,
porco-do-mato, tamanduá-colete, preguiça, ouriço-cacheiro, furão, irara, gambá,
guaiquica, lobo-guará, onça-parda, cachorro-vinagre, jaguatirica, paca, bugio,
macaco sauá, mono, macaco prego, o caxinguelê, esquilo e o ouriço caixeiro. Entre
as aves, a gralha-azul, o tucano, a maitaca, o inhambu, o jaçanã, a seriema, o jacúguassú e o gavião carcará (SEOPRJ, 2008).

6.2.4 Caracterização da Flora

6.2.4.1 Caracterização fitofisionômica.
O território de influência das estradas RJ-163 e RJ-151, respectivamente
nos trechos: Capelinha – Visconde de Mauá e Visconde de Mauá – Maringá,
encontra-se inserido na região da Serra da Mantiqueira.

Na paisagem da Serra da Mantiqueira existe um predomínio das
formações florestais, classificadas por Veloso et al. (1991) em Floresta Ombrófila
Densa. Segundo Veloso et. al. (1991), as formações distinguem-se ainda em
Floresta Montana e Alto-montana. Junto aos afloramentos rochosos e no platô da
Agulhas Negras ocorre uma formação de Campos de Altitude. A Figura 32
apresenta o Mapa de fitofisionomias.

a) Floresta Ombrófila Densa.

A Floresta Ombrófila Densa pode ser definida como uma vegetação
constituída principalmente por espécies arbóreas perenes. A altura do dossel varia
de 20-35m, podendo ocorrer indivíduos emergentes em áreas espaçadas. A
57

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESTRADA PARQUE DE VISCONDE DE MAUÁ

ocorrência deste tipo de vegetação relaciona-se a fatores climáticos como, elevadas
temperaturas (médias de 25°C) e uma pluviosidade bem distribuída durante o ano,
sem um período biologicamente seco.

b) Floresta Ombrófila Densa Montana.

A Floresta Ombrófila Montana se localiza em áreas de relevo
montanhoso, entre 500 e 1500 m de altitude, com fisionomia arbórea densa, de
troncos relativamente delgados e altura de dossel em torno de 20m. Mantém
expressiva ocorrência de orquídeas, bromélias, cipós, musgos e liquens.
Predominam na área de estudo espécies como Murici, Baguaçu, Faveira e Canelas.

Também são encontrados o palmito e Samambaia-açu, além do Tanheiro,
Sangue-de-drago e Ipê do Brejo. Em áreas de menor altitude, próximo dos 500 m,
observa-se um estrato dominado com ± 20m de altura, onde ocorrem freijó,
Pindaíba e Pau-jacaré; um estrato intermediário com ± 10 m de altura, onde
predominam a Candiúba e o Ingá.

c) Floresta Ombrofila Densa Alto-Montana.

A Floresta Ombrófila Densa Alto-montana ocorre acima dos 1500 m,
sendo caracterizada por uma formação arbórea com até 20 m de altura, que se
localiza no cume das altas montanhas, geralmente sua estrutura é dominada por
troncos e galhos finos, folhas miúdas e coriáceas e casca grossa com fissuras.

Na área de estudo é freqüente a presença da Araucaria angustifolia,
formando agrupamentos com copas abertas, tendo entre 25-30 m de altura. A sub
mata é constituída por uma formação mais densa, onde ocorrem o pinho bravo
(Podocarpus lamberti), associados a casca d´anta (Drymis winteri) e guatambu
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(Aspidosperma sp), plantas arbustivas e grandes samambaias arborescentes.
d) Campos de Altitude

Os campos de altitude ocorrem nas partes mais elevadas da Serra da
Mantiqueira, a partir dos 2.000 metros até 2.400 metros. São locais de condições
ecológicas muito específicas, com predominância de herbáceas, das famílias
orquidáceas,

bromeliáceas,

gramínea,

ciperácia,

gentianácea,

composta

e

veloziácea. Há a ocorrência de espécies raras e endêmicas. A paisagem é
caracterizada por vegetação baixa onde o capim cabeça de negro (Cortaderia
modesta) e o bambuzinho (Chusquea pinifolia) predominam.
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FIGURA 32.

FITOFISIONOMIAS DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO.
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6.2.4.2 Cobertura Vegetal.

Atualmente os remanescentes estão restritos a fragmentos isolados de
diversos tamanhos e estágios de sucessão. Os remanescentes florestais mais bem
preservados encontram-se sobre as encostas e topos de morro, sendo compostos por
Floresta Ombrófila Densa Montana.

Nos platôs mais altos junto aos divisores de drenagem, acima de 1500 m,
a

vegetação

encontra-se

em

estagio

avançado

de

regeneração

devido

principalmente pela dificuldade de acesso e exploração. Nestes locais a floresta que
surge é característica da formação de Floresta Ombrófila Alto-montana. A Figura
33 apresenta o Mapa de vegetação e uso atual do solo.

-

Caracterização da vegetação existente

A vegetação na área de influência do empreendimento apresenta
diferentes níveis de alteração antrópica em função do tempo de ocupação da região.
De acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA Nº 06/04.05.94 são caracterizadas a
seguir:

A Vegetação secundária em avançado estágio de sucessão se origina de
áreas de encerramento de um determinado ciclo de colonização, estas formações
apresentam período médio de regeneração de cerca de 20 a 30 anos. Este tipo de
vegetação secundária apresenta espécies com cerca de 20 m de altura, conforme
observado na Figura 35.

As espécies mais abundantes e características na área de estudo, são:
Murici (Vochysia tucanorum), Baguaçu (Talauma organenesis), Faveira (Parkia
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sp.), Canelas (Ocotea sp. e Nectandra sp.), o palmito (Euterpe edulis), Genomia sp.
e Xaxim, além de Cecropia sp.. Tanheiro (Alchornea triplinervea), Sangue-dedrago (Croton sp.), Ipê do Brejo (Tabebuia sp.) e ainda

freijó (Cordia sp.),

Pindaíba (Xylopia sp.), Pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha) e ainda a Candiúba
(Trema micrantha) e o Ingá (Inga sp.).

A Vegetação secundária em médio estágio de sucessão corresponde às
vegetações com período de sucessão de 10 a 20 anos, denominada capoeirão. O
capoeirão possui altura entre 15 e 20 m de altura, conforme observado na Figura
36. Entre as espécies que rebrotam com certa freqüência destacam-se Tanheiro
(Alchornea triplinervea) e Sangue-de-drago (Croton sp.).

Este tipo vegetacional está mais associado às áreas onde ainda é praticada
a agricultura de subsistência. Dentre as espécies ocorrentes nessas formações
destacam-se o Murici (Vochysia tucanorum), Faveira (Parkia sp.), Canelas (Ocotea
sp. e Nectandra sp.), o palmito (Euterpe edulis), Genomia sp. e Xaxim, além de
Cecropia sp.. Tanheiro (Alchornea triplinervea), Sangue-de-drago (Croton sp.), Ipê
do Brejo (Tabebuia sp.). Em áreas de menor altitude ocorrem araçá vermelho
(Psidium cattleianum), freijó (Cordia sp.), Pindaíba (Xylopia sp.), Pau-jacaré
(Piptadenia gonoacantha) e a Candiúba ou Crindiúva (Trema micantha).

A Vegetação secundária em baixo estágio de sucessão corresponde às
vegetações com período de sucessão de 5 a 10 anos, denominado Capoeira. Dentre
as espécies arbustivas e arbóreas presentes, destacam-se: embaúbas (Cecropia spp),
o palmito (Euterpe edulis), Sangue-de-drago (Croton sp.), Pau-jacaré (Piptadenia
gonoacantha) a Candiúba ou Crindiúva (Trema micrantha) e o araçá vermelho
(Psidium cattleianum).
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FIGURA 33.

MAPA DA VEGETAÇÂO E USO DO SOLO ATUAL
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FIGURA 34.

REGIÃO DE FLORESTA OMBROFILA DENSA MONTANA.

FIGURA 35.

ÁREA EM ESTADO AVANÇADO DE SUCESSÃO.

FIGURA 36.

ÁREA EM ESTAGIO INICIAL A MEDIO DE SUCESSÃO.
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6.2.4.3 Inventario florístico.

O resultado do inventário florístico na área de estudo (municípios de
Itatiaia e Resende) gerou uma lista com quase 300 coletas, totalizando 193 espécies
vegetais, pertencentes a 136 gêneros em 60 famílias.

O estrato arbóreo, apresentado na Figura 37, está bem representado por
grandes indivíduos de Apuleia leiocarpa, Cabralea canjerana, Cariniana sp.,
Cedrela odorata, Ficus spp., Ormosia friburgensis e Vatairea heteroptera. Tais
árvores suportam, em seus ramos aéreos, inúmeras espécies exclusivamente epífitas
como bromélias e orquídeas formando um jardim suspenso totalmente dependente
deste suporte.

FIGURA 37.

ESTRATO ARBÓREO COM Ornosia friburgensis.
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6.2.4.4 Supressão da vegetação.

A supressão de vegetação será necessária em 15(quinze) locais da RJ163, e somente nessa estrada. A vegetação ocorrente a ser suprimida é
representada, notadamente, por vegetação herbácea e arbustiva e onde se apresenta
estrato arbóreo com indivíduos esparsos, em baixa densidade e cobertura.

6.2.4.4.1 Resultados.
O resultado do inventario florístico nas unidades amostrais a serem
suprimidas ao longo das Estradas 163 e 151 gerou uma lista com 80 indivíduos com
mais de 30 espécies vegetais, pertencentes a 27 gêneros em 18 famílias.

A Figura 38 apresenta as unidades amostrais de 1 a 15 onde a vegetação
deverá ser suprimida. De uma maneira geral, a região em que se encontra
localizadas as Estradas RJ-163 e RJ-151, apresenta uma alta diversidade florística e
um elevado grau de endemismo. Entretanto foi encontrada uma pequena
diversidade nos trechos destas Estradas, especificamente nas áreas que serão
suprimidas pela pavimentação, e localizados nas Figuras 39 a 46. Estas áreas já se
encontram alteradas, sendo caracterizadas como de vegetação secundário em inicial
a médio estagio de sucessão, estando em conformidade com a Lei 11.428.
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FIGURA 38.

UNIDADES AMOSTRAIS
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FIGURA 39. PONTO 1 E 2.

FIGURA 40. PONTO 3 E 4.

FIGURA 41. PONTO 6.

FIGURA 42. PONTO 7.

FIGURA 43.

PONTO 8.

FIGURA 45. PONTO 12.

FIGURA 44. PONTO 10.

FIGURA 46. PONTO 15.
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6.2.4.5 Áreas Protegidas.

A área de influência direita e indireta do empreendimento localiza-se
integralmente na região da Serra da Mantiqueira, que por sua vez abriga uma série
de remanescentes florestais de Mata Atlântica. A Figura 47 apresenta o Mapa de
Áreas Protegidas na área de influência direta e indireta do empreendimento.

6.2.4.5.1

Parque Nacional do Itatiaia.
O Parque Nacional do Itatiaia é o mais antigo parque nacional do Brasil,

fundado em 14 de junho de 1937, pelo então presidente Getúlio Vargas através do
Decreto Federal nº 1713, com uma área atual de 30.000 hectares (300 km2). O
parque possui montanhas com quase 3.000 metros de altitude e mantém uma fauna
e flora bastante diversificada devido à altitude e ao clima variado. O parque está
localizado no Maciço do Itatiaia, na Serra da Mantiqueira na divisa entre os estados
do Rio de Janeiro e Minas Gerais (Figura 48).

FIGURA 48. CACHOEIRA DO PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA.
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FIGURA 47.

ÁREAS PROTEGIDAS
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6.2.4.5.2

Parque Municipal da Serrinha do Alambari.
O Parque Municipal da Serrinha do Alambari foi criado pela lei Organica

Municipal/88 art. 172. Tem uma área definida de aproximadamente 6,7 ha, situando
se entre as cotas 700 e 2300m, Esta localizado no município de Resende, na divisa
com o Parque Nacional do Itatiaia. Sua Vegetação se encontra em bom estado
conservação predominando a floresta ombrofila densa montana. Possui condições
climáticas semelhantes a parte baixa do PARNA de Itatiaia. O orgão reponsavel
pelo parque é a Agencia do Meio Ambiente do Municipio de Resende – AMAR.

6.2.4.5.3

Área de Proteçao Ambiental Municipal da Serrinha do Alambari.
A APA da Serrinha do Alambari foi criado pela Lei Municipal/ 1.726/91.

Tem uma área definida de aproximadamente 4.500 ha. Esta localizado no municipio
de Resendea. Com ecossistema predominando de floresta ombrofila densa montana.
O orgão reponsavel pela APA é a Agencia do Meio Ambiente do Municipio de
Resende.

6.2.4.5.4

Área de Proteçao Ambiental da Mantiqueira.
A APA da Mantiqueira tem como objetivo garantir a conservação do

conjunto paisagístico e da cultura regional, proteger e preservar parte de uma das
maiores cadeias montanhosas do sudeste brasileiro; a flora endêmica e andina; os
remanescentes dos bosques de araucárias; a continuidade da cobertura vegetal do
espigão central e das manchas de vegetação primitiva e a vida selvagem,
principalmente as espécies ameaçadas de extinção.

A área de Proteção Ambiental da Mantiqueira é de 422.873 ha abrangendo
os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A APA da Mantiqueira
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abrange 16 municípios no Estado de Minas Gerais, 2 no Rio de Janeiro e 7 em São
Paulo. Minas Gerais.
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6.3 MEIO ANTRÓPICO
A área em estudo localiza-se na região mais adensada do país do ponto de
vista populacional, a região sudeste, no vale do rio Paraíba do Sul. Tem a sua
dinâmica populacional e econômica diretamente associada ao setor serviços que,
por sua vez está ancorado na atividade do turismo.

Dados gerais das áreas de influência são apresentados na Tabela 24.
TABELA 24.

ÁREAS DE INFLÊNCIA SEGUNDO POPULAÇÃO TOTAL, ÁREA E

DENSIDADE POPULACIONAL - 2007
Área de

Unidades da

População

Área

Densidade

Influência

Federação

total

[km²]

[hab/km²]

Regional
(Estados)
Minas Gerais

19.273.506

586.552,4

30,5

Rio de Janeiro

14.391.383

43.797,4

328,0

Itatiaia

31.185

224,96

138,62

Resende

118.547

1.113,51

106,46

Bocaina de Minas

5.034

501,45

10,04

183.987.291

8.514.204,9

19,9

Indireta
(Municípios –
RJ)

Indireta
(municípios–
MG

BRASIL

FONTE: IBGE: www.ibge.gov.br./cidades, em 15/12/08.
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6.3.1 Área de Influência Indireta e Área de Influência Direta.

6.3.1.1 Componente sócio espacial.
A análise da área de influência indireta (AII), representada pelos
municípios de Resende, Itatiaia e Bocaina de Minas, utiliza dados e informações
que permitam uma análise da ocupação, das características da população, atividades
econômicas e indicadores sociais.

-

Uso e ocupação do solo:

Na ocupação dos solos, os dados do censo agropecuário (2006) apontam a
importância das pastagens naturais nos três municípios analisados sendo que, no
município de Itatiaia, as áreas de matas e florestas são predominantes, conforme
demonstra a Tabela 25.
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TABELA 25. NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS, E ÁREA TOTAL SEGUNDO USO
DA TERRA, AII, 2006.
ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS
Minas Gerais
USO DA TERRA

Rio de Janeiro

Bocaina de Minas
nº

Área

Itatiaia
nº

Área

[ha]
Com lavouras

Resende
nº

Área

[ha]

[ha]

14

109

4

21

47

694

183

1.035

11

128

140

2.354

309

10.214

28

1.490

446

30.538

239

3.608

16

2.377

322

9.822

365

15.464

43

5.413

508

45.128

permanentes
Com lavouras
temporárias
Com pastagens
naturais
Com matas e
florestas
TOTAL

FONTE: CENSO AGROPECUÁRIO 2006 - RESULTADOS PRELIMINARES NOTA: OS DADOS COM
MENOS DE 3 (TRÊS) INFORMANTES ESTÃO DESIDENTIFICADOS, APRESENTANDO A
EXPRESSÃO NÃO DISPONÍVEL, A FIM DE EVITAR A INDIVIDUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO.

Dados relativos ao rebanho bovino, para os anos selecionados, indicam
que entre a década de noventa e a de dois mil, o rebanho aumentou nos dois estados
da federação analisados. O município de Bocaina de Minas (MG) chama a atenção
pelo fato de apresentar redução do rebanho, passando de 12.564, em 1995, para
8.318 (2007) cabeças. Na outra ponta dessa estatística encontra-se Itatiaia,
apresentando crescimento contínuo do rebanho, apresentados na Tabela 26.
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TABELA 26.

EFETIVO DO REBANHO BOVINO PARA OS ANOS 1995, 2006 E 2007
SEGUNDO ESPACIALIDADES AIR E AII, BRASIl.

Efetivo do rebanho bovino
Estados e Municípios
[cabeças]

Minas Gerais
Bocaina de Minas
Rio de Janeiro

1995

2006

2007

20.044.616

20.991.678

22.575.194

12.564

8.764

8.318

1.813.743

2.003.852

2.078.529

2.352

2.557

3.900

29.200

30.906

30.000

Itatiaia
Resende

FONTE: IBGE - PESQUISA PECUÁRIA MUNICIPAL, 2007

6.3.1.2 População.
Da perspectiva da distribuição da população por sexo como também por
situação do domicílio, nota-se, uma vez mais, que Bocaina de Minas apresenta um
comportamento distinto quando comparado com os municípios de Resende e
Itatiaia. Além disso, em Bocaina de Minas a população domiciliada na zona rural é
superior àquela domiciliada na zona urbana, nesse caso, o município de Itatiaia
também apresenta a mesma característica, conforme demonstra a Tabela 27.
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TABELA 27.
ESTADO
/MUNICÍPIOS

POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO E SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO
SEGUNDO ESPACIALIDADES AIR E AII, BRASIL.
POPULAÇÃO
Total
2007

2000
Total

Homens

Mulheres

Urbana

Rural

[%]

[%]

[%]

[%]

Minas Gerais

19.273.506

17.891.494

49,47

50,53

82,00

18,00

Bocaina de

5.034

4.983

52,96

47,04

44,25

55,75

15.420.375

14.391.383

47,95

52,05

96,04

3,96

118.573

104.549

48,94

51,06

91,79

8,21

31.185

24.739

49,63

50,37

47,41

52,59

183.987.291

169.799.170

49,22

50,78

81,25

18,75

Minas
Rio de Janeiro
Resende
Itatiaia
Brasil

FONTE: Censo Demográfico 2000

6.3.1.3 Economia.
Os municípios de Resende e Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro,
apresentam uma economia, relativamente, diversificada enquanto Bocaina de
Minas, MG, tem sua economia dependente do setor primário.

O setor terciário está ligado ao turismo de montanha desenvolvido na
região em geral e em particular nas localidades de Penedo, Itatiaia, Engenheiro
Passos, Visconde de Mauá, Maringá, Maromba e Mirantão.

Como é sabido do setor terciário caracteriza-se pela capacidade de gerar
emprego e renda. No caso da atividade turística a estrutura de serviços é variada,
estando formalmente ligada aos estabelecimentos hoteleiros, restaurantes, agências
de viagens e organizadores de viagens, transporte, etc. O crescente fluxo de turistas
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tem suscitado o aparecimento de atividades especializadas, tanto no ramo de
comércio como no de serviços e, atividades informais vinculadas principalmente à
produção de artesanato ganham importância. O setor secundário é, sem dúvida, o de
maior relevância para os municípios de Itatiaia e Resende.

A análise dos dados relativos ao Produto Interno Bruto (PIB) para os anos
2004 a 2006, reforça a característica do município de Resende de apresentar,
comparativamente, um maior dinamismo econômico, conforme demonstra a Tabela
28.
TABELA 28.

PRODUTO INTERNO BRUTO – PIB SEGUNDO PREÇOS CORRENTES,
PER
CAPITA E PARTICIPAÇÃO RELATIVA NO PIB ESTADUAL,
SÉRIE HISTÓRICA –
2004 A 2006 – AIR E AII
PRODUTO INTERNO BRUTO

ESTADO/
MUNICÍPIO

MINAS
GERAIS
Bocaina de
Minas
RIO DE
JANEIRO
Itatiaia
Resende

2004
A preços
correntes
[1 000 R$]

2005
Per
capita
[R$]

A preços
correntes
[1 000 R$]

2006 (1)
Per
capita
[R$]

A preços
correntes
[1 000 R$]

Per
capita
[R$]

177 324 816

9 336

192 639 256

10 014

214 813 511

11 028

15 061

3 010

16 669

3 329

17 517

3 495

222 945 041

14 664

247 017 528

16 057

275.362.726

17 695

762 659

26 132

582 954

19 324

560 208

17 988

3 106 482

26 993

2 870 472

24 447

3 129 320

26 137

Complementarmente, apresenta-se dados relativos a economia agrícola.
Pode-se observar ainda que, em termos de importância, depois da pecuária bovina, a
criação de suínos se sobressai no município de Bocaina de Minas e de aves nos
municípios de Itatiaia e Resende, conforme demonstrado na Tabela 29.
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TABELA 29.

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS,
PLANTEL, AII, 2006.

ÁREA

TOTAL

SEGUNDO

ESTABELECIMENTOS
PLANTEL

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Bocaina de Minas
nº
Com bovinos

cabeças

Itatiaia
nº

Resende

cabeças

nº

cabeças

338

8.764

33

2.557

407

30.906

Com bubalinos

1

Não
disponível

-

-

-

-

Com caprinos

13

51

2

Não
disponível

7

98

Com ovinos

8

51

-

-

10

443

Com suínos

96

427

6

84

73

902

Com aves

83

2.571

6

334

160

4.865

FONTE:

CENSO AGROPECUÁRIO 2006 - RESULTADOS PRELIMINARES NOTA: OS DADOS COM
MENOS DE 3 (TRÊS) INFORMANTES NÃO ESTÃO IDENTIFICADOS, APRESENTANDO A
EXPRESSÃO NÃO DISPONÍVEL, A FIM DE EVITAR A INDIVIDUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO.

A Tabela 30 apresenta o número de estabelecimentos com produção de
leite de vaca, cabra e ovos nos municípios analisados. Para as variáveis analisadas, a
produção de leite é a mais significativa. É interessante destacar que, dentre as
atividades produtivas agrícolas, a produção de leite tem a característica de gerar
renda o ano inteiro. Essa característica tem particular importância para os
estabelecimentos agropecuários familiares.
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TABELA 30.

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS,
SEGUNDO PRODUTO, AII 2006.

PRODUÇÃO

TOTAL

ESTABELECIMENTOS
PRODUTO

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Bocaina de Minas
nº
Leite de vaca

Itatiaia

Produção

nº

Resende

Produção

nº

Produção

288

6.381

27

1.607

321

55.207

2

Não

2

Não

3

7

52

11

(mil litros)
Leite de cabra
(mil litros)
Ovos de galinha

disponível
56

9

disponível
3

1

(mil dúzias)
FONTE: CENSO AGROPECUÁRIO 2006 - RESULTADOS PRELIMINARES

-

Emprego, ocupação e renda

Os dados relativos à população em idade ativa (PIA), por definição, a
população com 10 anos e mais de idade, estão indicando seletividade por sexo, no
município de Bocaina de Minas, uma vez que as mulheres, em termos relativos,
estão menos representadas, reforçando a hipótese de que as mulheres migram em
busca de trabalho, como demonstra a Tabela 31.
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TABELA 31.

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE,
SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERÊNCIA E
SEXO – AIR, AII - 2000
PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
(PIA)

ESTADO/

Condição de Atividade na Semana de Referência
e Sexo

MUNICÍPIO
TOTAL

Homens

Mulheres

ECONOMICAMENTE ATIVAS

(%)

(%)

(PEA)

TOTAL

MINAS GERAIS
Bocaina de
Minas
RIO DE
JANEIRO

14.606.291

49,15

50,85

52,79

47,21

4.141

6.998.906

%

Homens

Mulheres

%

%

47,92

61,99

37,30

55,61

71,56

28,44

47,32

59,32

40,68

2.303
47,35

52,64

11.975.390

5.666.724

Itatiaia

20.055

49,59

50,41

12.374

61,70

59,50

40,50

Resende

86.034

48,58

51,41

51.133

59,43

58,71

41,33

136.910.358

48,83

51,17

77.467.473

56,58

60,08

39,91

BRASIL

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2000.

A classe de rendimento predominante é o sem rendimento e isso se deve
não só a falta de oportunidade de trabalho. Em ordem de importância, em seguida,
aparecem as classes de rendimento inferiores: até 1 salário mínimo e, mais de1 até 2
salários mínimos, conforme demonstra a Tabela 32.
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TABELA 32.

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE,
SEGUNDO CLASSES DE RENDIMENTO NOMINAL MENSAL, SEGUNDO OS
MUNICÍPIOS SELECIONADOS- MT, 2000
PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
[%]
Classes de rendimento nominal mensal (1)

ESTADO/

Salário Mínimo

MUNICÍPIO

[%]

Total
Até
1

de 1 a
2

de 2 a 3

de 3 a de 5 a
5
10

de
10 a 20

Mais
de
20

Sem
rendimento
(2)

MINAS
GERAIS

14 mi

20,62

16,49

7,05

6,77

5,87

2,47

1,35

39,37

Bocaina de
Minas

4.141

23,28

17,34

6,88

7,17

3,86

1,71

0,36

39,39

RIO DE
JANEIRO

12 mi

12,19

14,80

8,71

9,80

9,63

4,28

2,51

38,08

Itatiaia

20.055

15,75

18,70

8,87

10,07

7,24

2,84

1,55

34,98

Resende

86.034

13,92

15,89

7,78

9,47

9,88

4,0

2,04

36,99

BRASIL

136 mi

17,92

14,04

7,17

7,44

6,70

2,87

1,63

42,22

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2000.
(1) Salário mínimo utilizado: R$ 151,00. (2) Inclusive as pessoas que receberam somente em benefícios.

6.3.1.4 Indicadores sociais.
Esse item apresenta dados relativos ao Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDH-M); saúde e educação.

-

IDH-M

Os dados analisados permitem dizer que dos três componentes do índice, a
educação é o indicador que apresenta melhor desempenho relativo enquanto a renda
é o pior. Entre 1991 e 2000 constatam-se avanços significativos nos três municípios
da AII, porém o IDH-M do município de Bocaina de Minas aponta para uma
circunstância desfavorável, com índices inferiores à média brasileira, conforme
demonstra a Tabela 33. Esses índices variam de 0 a 1, sendo 1 a melhor condição.
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TABELA 33.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL SEGUNDO MUNICÍPIOS DA AII,
RIO DE JANEIRO, MINAS GERAIS, BRASIL – 1991/ 2000
INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

MUNICÍPIO

1999
IDH - M

Renda

2000

Longevidade

Educação

IDH - M

Renda

Longevidade

Educação

Itatiaia

0,749

0,688

O,755

0,805

0,800

0,723

0,783

0,895

Resende

0,753

0,693

0,721

0,844

0,809

0,758

0,750

0,918

Bocaina de Minas

0,647

0,565

0,685

0,691

0,724

0,639

0,774

0,758

Brasil

0,696

0,681

0,662

0,745

0,766

0,723

0,727

0,849

FONTE: PNUD/IPEA/FJP/IBGE – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

-

Educação

O indicador taxa de alfabetização aponta para uma circunstância
relativamente favorável com melhor desempenho do Estado do Rio de Janeiro tanto
no agregado quanto para os municípios analisados quando se compara com as taxas
apresentadas para o estado de Minas Gerais e, em particular, com o município de
Bocaina de Minas, demonstrado na Tabela 34.
TABELA 34.

TOTAL DA POPULAÇÃO DE 10 ANOS OU MAIS SEGUNDO
CONDIÇÃO ALFABETIZADA E TAXA DE ALFABETIZAÇÃO - AIR
E AII, 2000
POPULAÇÃO
[10 anos ou mais]

ESTADO/
MUNICÍPIO

Total

Alfabetizada

Taxa de
alfabetização
[%]

MINAS GERAIS

14.597.420

13.012.173

89,1

4.104

3.254

79.3

11.974.872

11.223.917

93,7

Resende

86.043

80.034

93.6

Itatiaia

20.055

18.573

92.6

Bocaina de Minas
RIO DE JANEIRO

FONTE: IBGE, Censo Demográfico 2000

A estrutura de serviços educacionais pode ser apreendida pela presença de
estabelecimentos. Nesse sentido, o setor púbico lidera a oferta, sendo que para os
primeiros anos ou, para a entrada no sistema educacional, o nível municipal é o
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grande responsável pela oferta. O que pode ser observado tanto para o nível préescolar quanto para o nível do ensino fundamental, conforme demonstram as Tabela
35 e 36.
TABELA 35.

TOTAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SEGUNDO O NÍVEL
PRÉ-ESCOLA E A NATUREZA PÚBLICO - AIR E AII, 2005, 2007
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR

ESTADO/

[2007]

MUNICÍPIO

Público
TOTAL

MINAS
GERAIS

Privado

Municipal

Estadual

Federal

6817

2427

4310

78

2

3

1

2

-

-

5425

2144

3124

155

2

Itatiaia

11

2

9

-

-

Resende

41

13

28

-

-

Bocaina de
Minas
RIO DE
JANEIRO

FONTE: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP Censo Educacional 2007
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TABELA 36. TOTAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SEGUNDO O NÍVEL E A NATUREZA PÚBLICO - AIR E AII, 2005, 2007.
ESTABELECIMENTOS

ESTADO/

Total

Público

MUNICÍPIO

Fundamental

Médio

Superior

(2007)

(2007)

(2005)

Total

Público
Municipal

MINAS GERAIS

Total

Estadual

Federal

Público
Municipal

Total

Estadual

Feder
al

Público
Municipal

Estadual

Federal

15865

13253

12920

7662

3581

4

2634

82

1869

25

311

4

4

2

Bocaina de Minas

9

9

8

8

-

-

1

-

1

-

NI

NI

NI

NI

RIO DE JANEIRO

8879

6102

6971

3785

1193

14

1787

38

1036

23

121

2

2

9

Itatiaia

17

14

15

12

1

-

2

-

1

-

N.I.

NI

NI

NI

Resende

83

59

63

33

15

-

17

1

10

-

3

-

-

-

FONTES: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2007
NOTA: NI (não informado)
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-

Saúde

A estrutura pública de serviços de saúde na área de influência do
empreendimento é mais presente em Resende, município de maior complexidade
quanto à oferta de serviços. O município de Bocaina de Minas conta com três
estabelecimentos públicos de saúde, mas nenhum oferece condições de
internação o que significa que os pacientes são encaminhados para outros
municípios, conforme demonstra a Tabela 37.
TABELA 37. TOTAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, SEGUNDO A NATUREZA
PÚBLICO, COM INTERNAÇÃO E NÚMERO DE LEITOS PARA INTERNAÇÃO,
AIR, AII, 2005.
ESTABELECIMENTOS
ESTADO/MUNICÍPIO

TOTAL

PÚBLICO
TOTAL

MINAS GERAIS

Com
Internação

Nº Leitos
p/
internação

Público

Público

10.592

6.343

748

162

46.276

10.619

Bocaina de Minas

4

3

-

-

-

-

RIO DE JANEIRO

5.085

1.982

517

154

45.055

17.208

Itatiaia

16

9

2

2

108

108

Resende

86

37

7

2

310

99

FONTE: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2005. Rio de Janeiro: IBGE, 2006.

6.3.1.5 Considerações.
Deve ser considerado que, a despeito da industrialização da região em
que se insere Visconde de Mauá, existe um forte apelo rural e paisagístico na
região. Para além da economia agrária, os espaços rurais se impõem como opção
de vida e de serviços. Nesse sentido, o mundo rural comparece enquanto
paisagem e alento em contraponto a balburdia dos centros urbanos.

Do ponto de vista ambiental, como foi visto, a região faz parte da Área
de Preservação Ambiental (APA) da Serra da Mantiqueira e insere-se no
macrozoneamento da bacia do Rio Paraíba do Sul e do Parque Nacional do
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Itatiaia. Todas essas referências imprimem especificidades não só ambiental, pois
a sociedade civil organizada, consumidores e agentes públicos marcam presença
e embates diante desse cenário.

Do ponto de vista econômico, a atividade turismo, apresenta uma
multiplicidade de interfaces tanto social quanto econômica e seu efeito espraia-se
por toda a região dinamizando a economia e regulando o uso do solo. Nesse
sentido é preciso ressaltar que informações obtidas em dezembro de 2008 dão
conta que o preço da terra na área de influência direta (AID) passou de R$10,00
o m² para R$40,00 o m² em função das especulações em torno do
empreendimento.

Da perspectiva social fica evidenciado que a área de influência indireta
está polariza por duas realidades distintas, por um lado o município de Bocaina
de Minas e por outro o município de Resende. O primeiro, apresentando
indicadores fracamente desfavoráveis do ponto de vista do desenvolvimento
econômico ou social; o segundo, apresentado dinamismo socioeconômico e
polarizando os municípios do seu entorno.

Finalmente, a viabilização da pavimentação da estrada RJ - 163 e RJ 151, trecho Capelinha Visconde de Mauá – Maromba intensificará fluxos de
pessoas e mercadorias. O planejamento do empreendimento na fase de
implantação, acompanhada de monitoramento quando estiver operando, evitará
ou controlará os impactos indesejáveis.

6.3.2 Cenário Planejado.

O zoneamento de uso e ocupação do solo está embasado nas
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determinações existentes na legislação específica, bem como nos seguintes
planos diretores municipais e de manejo das unidades de conservação:



Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia (IBDF, 1982);



Plano de Ação Emergencial para o Parque Nacional do Itatiaia
(IBAMA, 1996);



Plano Diretor de Ecodesenvolvimento da Área de Proteção Ambiental
da Serra da Mantiqueira – Perímetro Resende (RESENDE, 2001);



Plano Diretor do Município de Itatiaia (ITATIAIA, 1998);



Plano Diretor do Município de Resende (versão preliminar –
RESENDE, 2008).

Cabe destacar que este item será complementado após o fornecimento
das informações pertinentes, anteriormente solicitadas. Todavia, vale ressaltar
que

alguns

dos

instrumentos

citados

ainda

não

foram

devidamente

regulamentados e implementados.

Convém salientar, também, que, apesar de Maringá e Mirantão serem
considerados setores urbanos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2008c), o município de Bocaina de Minas ainda não foi contemplado
com a elaboração de plano diretor municipal ou qualquer outra alternativa de
planejamento e zoneamento de seu território urbano e rural.

Considerando que o turismo constitui a principal atividade econômica
em Visconde de Mauá e que a visitação pública é intensa na região, refletindo em
impactos sobre os ecossistemas do Parque Nacional de Itatiaia e de outras áreas
naturais protegidas, é imperiosa a necessidade da implementação de planos de
manejo nessas áreas.
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Segundo a lei de parcelamento do solo de Itatiaia (ITATIAIA, 1998), a
área mínima do lote urbano neste município é de 600 m², sendo obrigatória, em
cada lote, a existência de “reserva legal” de 20% de sua área, sob o risco da não
cessão de direito ao registro de sua escritura. Como é comum em outras regiões
do país, os condomínios implantam “reservas coletivas” em locais não
prioritários para a edificação. As construções, por sua vez, são realizadas sem o
devido licenciamento de órgãos competentes, gerando formas diversificadas de
ocupação irregular.

Na zona rural, a área mínima do lote é aquela especificada para o
território brasileiro (ou seja, o módulo mínimo do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, correspondente a 20.000 m²), o que
também, algumas vezes, não tem sido respeitado. Esse fato revela o
fracionamento real de grandes propriedades, na medida em que frações são
repassadas aos novos donos por meio de termo de compromisso de compra e
venda, continuando a gleba agregada e registrada junto ao INCRA pelo
proprietário legal.
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7 IMPACTOS E MEDIDAS

7.1 IMPACTOS SOBRE O MEIO FÍSICO

7.1.1 Alteração da Qualidade do Ar.
Na fase de implantação das obras, a movimentação do solo em cortes e
aterros, a escavação de caixas de empréstimo, a circulação de máquinas e
equipamentos de terraplanagem nos pátios e estradas de serviço, são as principais
fontes de emissão de material particulado (poeira), enquanto a circulação de
veículos de transporte, equipamentos de terraplanagem e a descarga de
equipamentos industriais, são os principais responsáveis pela emissão de
poluentes atmosféricos.

Na fase de operação do empreendimento, o entorno das estradas RJ-163
e RJ-151 serão impactadas pelas emissões veiculares geradas pelo aumento do
fluxo viário previstos para essas estradas, devido a melhoria do acesso aos
municípios presentes nessa região.

Medidas Recomendadas
 Fiscalização das emissões de gases nas máquinas, equipamentos e
veículos utilizados nas obras;
 Fiscalização dos canteiros de obras;
 Aspersão das áreas de tráfego de máquinas, veículos e
equipamentos para redução da poeira;
 Fiscalização das emissões de automóveis, caminhões e ônibus,
segundo os padrões estabelecidos no PROCONVE;
90

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESTRADA PARQUE DE VISCONDE DE MAUÁ

 Monitoramento das emissões veiculares através de medições da
qualidade do ar ao longo das vias do empreendimento.

7.1.2 Alteração na Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas.

Na fase de implantação a poluição das águas está associada a
intensificação dos processos erosivos, geração e acondicionamento de resíduos
sólidos, geração e lançamento de efluentes líquidos, vazamentos ou
derramamentos de produtos, oriundos dos abastecimentos, manutenções e
conservações das máquinas e caminhões, nas áreas do canteiro de obra, caminhos
de serviço, vias de acesso às obras e as áreas de empréstimo e bota-fora.

O aumento da turbidez dos corpos de água afeta de forma negativa a
fauna e a flora aquática. Esta turbidez está relacionada diretamente aos processos
erosivos pluviais (laminar ou em sulco) a que os terrenos em obras estão
expostos.

Os impactos nos corpos hídricos na fase de operação do
empreendimento estão ligados principalmente aos processos erosivos, devido a
possíveis falhas no projeto ou pelos fenômenos naturais e aos possíveis acidentes
com transporte de cargas perigosas.

Após estas vias entrarem em operação, a possibilidade de ocorrência de
acidentes será significativa, devido às benfeitorias nas vias, que traz rapidez de
locomoção nessas áreas.

Medidas Recomendadas
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Execução dos dispositivos provisórios para a drenagem superficial

das águas pluviais e/ou servidas, nos canteiros de obra e caminhos de serviços,
para controle das erosões e assoreamentos dos corpos d’águas;


Manutenção dos maquinários e caminhões em áreas adequadas,

com sistema de separação de água e óleo;


Lavagens de caminhões betoneiras e bombas de concretos devem

ser efetuadas em áreas com dispositivos de contenção e decantação dos resíduos
de cimento e/ou concreto, com posterior remoção para bota-fora;


Utilização de banheiros químicos ou fossas sépticas com filtros

aeróbios e/ou sumidouros, pelos funcionários do canteiro de obras;


Alocação de caçambas, com coleta semanal dos entulhos e outros

resíduos sólidos produzidos nas áreas dos canteiros de obras;


Áreas utilizadas para empréstimo e bota-fora, com nível do lençol

freático profundo e com projeto adequado para o acondicionamento do material
de bota fora;


Planos de ação em casos de emergências;



Monitoramento dos parâmetros de qualidade das águas;



Estudar possíveis restrições à passagem de veículos de transporte

com cargas perigosas ou capazes de provocar dano ambiental, principalmente na
região de entorno dos mananciais.

7.1.3 Poluição Sonora.

Durante a implantação das obras, a circulação de máquinas e
equipamentos de terraplanagem nos canteiros, pátios e estradas de serviço, a
operação dos equipamentos industriais, a cravação de estacas, são importantes
fontes de emissão de ruídos e vibrações. O fluxo de veículos nos desvios, em vias
não preparadas ou adequadas para o tráfego, também se constitui em fonte
92

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESTRADA PARQUE DE VISCONDE DE MAUÁ

adicional de ruído e vibração nestes locais.

Na fase de operação do empreendimento, as estradas terão um
acréscimo no fluxo de veículos, devido às benfeitorias realizadas nas mesmas, o
que também caracteriza o impacto a ser ocasionado pelas emissões de ruídos e
vibrações veiculares.

Medidas Recomendadas
 Adoção de tecnologias e métodos construtivos com baixos níveis de
emissões sonoras;
 Especificação adequada dos equipamentos empregados nas obras;
 Fiscalização das emissões de ruído e vibração de máquinas,
equipamentos e veículos utilizados nas obras;
 Fiscalização dos canteiros de obras;
 Fiscalização das emissões sonoras de automóveis, caminhões e
ônibus;
 Monitoramento das emissões sonoras veiculares através de
medições do nível de emissões de ruído ao longo das estradas do
empreendimento.

7.1.4 Riscos de Acidentes Provenientes do Transporte de Produtos e Resíduos
Perigosos.

O potencial de poluição do solo do entorno dos canteiros de obras e
caminhos de acesso e áreas de manutenção e conservação de equipamentos e
conseqüentemente dos corpos d’águas que estas vias interceptarão, estão
presentes na fase de implantação.
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Este impacto poderá ocorrer pela disposição direta no solo, dos
produtos contaminantes utilizados nas obras, através de vazamento ou
derramamento e/ou através do carreamento pluvial destes produtos até os corpos
de águas mais próximos. Nas águas subterrâneas, este impacto terá intensidade
variável, dependendo de ocorrer infiltração direta dos produtos ou pela
potencialização deste impacto através da lixiviação dos solos, contaminados por
vazamento e derramamento de produto, carreados pela infiltração das águas
pluviais.

Na etapa de operação, os possíveis impactos serão os mesmos da fase
de implantação, porém, não sendo mais ocasionadas pelos equipamentos e
maquinários das obras e sim devido ao transporte de cargas perigosas que
ocorrem naturalmente nas estradas brasileiras.

Medidas Recomendadas
 Implantação de sistema de fiscalização do transporte de cargas
potencialmente poluidoras e ou causadora de danos ambientais;
 Implantação de procedimentos de limpeza nas áreas de canteiros de
obras e vias de acessos, referente ao derramamento ou vazamentos de produtos
tóxicos;
 Implantação de sistemas de sinalização adequados para implantação
do empreendimento (desvios, caminhos de serviços, obras), enfatizando a
redução da velocidade e as áreas de maior vulnerabilidade;
 Operacionalização do Plano de Ação Emergencial em caso de
acidentes;
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 Implantação de sistema de sinalização, de proteção e redução de
velocidade nos trechos de maior vulnerabilidade, estudando possíveis restrições
de transporte de produtos perigosos em alguns trechos das estradas.

7.1.5 Erosão do Solo e Assoreamento dos Corpos Hídricos.

A erosão está relacionada naturalmente ao desgaste superficial do solo
por agentes pluviométricos e eólicos. Esse impacto é bastante relevante nesse
tipo de empreendimento, principalmente por se tratar de uma área de encostas,
que se não houver os devidos controles, há problemas de deslizamento de terra.

Com a implantação das obras, as erosões estarão associadas aos
terrenos que sofrerão remoções das interferências na Área de Influência Direta,
implantação de obras de apoio, desmatamento e raspagem para retirada do solo
orgânico, nas implantações das obras de arte, execução de obras de drenagem,
obras de terraplenagem, nas obras de retirada dos materiais de empréstimos e
acondicionamento do material de bota-fora. Nestes cenários e com possíveis
falhas de projetos de contenção temporária das águas pluviais, o processo erosivo
se instalará facilmente, ocorrendo, como conseqüência direta, o assoreamento
dos corpos d’águas a jusante das obras, podendo também ocorrer inundações nos
corpos de águas afetados.

Na fase de operação, os erros de projeto e conseqüentemente de obras
relativas à drenagem, não percebidos e reparados na fase de implantação, podem
se revelar, resultando na instalação de processos erosivos e em suas
conseqüências, o assoreamento nos corpos de água a jusante e o desmonte
progressivo do terreno erodido no sentido de montante, que pode abalar as bases
das obras, comprometendo sua funcionalidade, integridade ou estabilidade.
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Medidas Recomendadas
 Implantação dos projetos provisórios adequados para drenagem
superficial das águas pluviais e/ou servidas, nas áreas dos canteiros de obras e
caminhos de serviços;
 Fiscalização e execução dos dispositivos de drenagens provisórias
e/ou definitivas;
 Vistoria e manutenção das obras de drenagens provisórias, após
chuvas intensas;
 Execução

das

obras

em

períodos

de

menor

intensidade

pluviométrica;
 Vistorias periódicas nos sistemas de drenagens definitivas, após
chuvas intensas, para verificação de seu desempenho.

7.1.6 Impactos nas Áreas de Empréstimo e de Bota-Fora.

Para ser utilizada como área de empréstimo, uma área potencial deverá
passar por criterioso levantamento técnico, sondagens, análises granulométricas e
cálculo do volume disponível para empréstimo.

Se no projeto de exploração do material de empréstimo, desde a escolha
da área até a fase de recuperação, não ocorrerem os projetos detalhados para cada
fase desta exploração, inclusive sendo obtidas as licenças de instalação e
operação junto a FEEMA, certamente ocorrerá degradação da área de
empréstimo e do seu entorno, por falha de projeto e de seu encaminhamento.

Poderá ocorrer em áreas de empréstimo e bota-fora, devido à ao
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aumento do tráfego nas estradas RJ-163 e RJ 151, um aumento no número de
ruas e estradas vicinais com vias de acessos a essas estradas, o que acabará
ocorrendo exploração de minérios aplicados à construção civil (areia, seixo, etc.)
sem o devido licenciamento ambiental.

Medidas Recomendadas
 Escolha das áreas com base em critérios estabelecidos segundo as
características geotécnicas e hidrológicas;
 Recuperação de áreas degradadas, em consonância com a
disponibilidade de material, considerando-se os aspectos ambientais, estéticos e
sociais;
 Licenciamento antecipado, com a apresentação do Plano de
Recuperação de Área Degradada (PRAD) e com cronograma criterioso para
retirada do material de empréstimo;
 Monitoramento dos parâmetros de qualidade das águas do entorno;
 Acondicionamento correto do bota-fora, sendo acondicionados
somente os materiais classificados como inertes;
 Os bota-foras contaminados serão encaminhados para áreas de
acondicionamentos especiais, indicadas e ou aprovadas pela FEEMA.

7.2 IMPACTOS SOBRE O MEIO BIÓTICO

7.2.1 Alteração da fauna devido a instalação de processos erosivos.

Os impactos sobre a fauna estão associados aos processos erosivos que
podem ocorrer pela movimentação de solo na área do canteiro e pela abertura e
ampliação de vias de acesso. A erosão resulta no aumento da carga de sólidos em
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suspensão nos recursos hídricos, geralmente vinculadas às épocas de maior
precipitação.

O transporte de sólidos em suspensão nos rios da região pode interferir
na reprodução de algumas espécies de peixes e outros organismos aquáticos que
depositam seus ovos nos substratos. Haverá ainda uma diminuição significativa
no número de indivíduos e de espécies desses organismos, altamente adaptados
ao regime local das águas, como muitas ninfas de Ephemeroptera, Plecoptera,
Megaloptera, Trichoptera e Lepidoptera, além das comunidades planctônicas em
geral.

Para a fauna terrestre os impactos desses processos erosivos estão
associados a redução da cobertura vegetal, que deverá promover uma supressão e
fragmentação de habitats de diversas espécies de animais silvestres, muitas das
quais poderão ter suas populações locais comprometidas à medida em que o
ambiente natural for sendo alterado.

Medidas Recomendadas
 Contenção de sedimentos e do processo erosivo;
 Recuperar as áreas de taludes;
 Promover a movimentação dos taludes no período de estiagem;
 Construir nas margens das estradas canaletas e caixas de retenção.

7.2.2 Alteração da fauna aquática devido a contaminação potencial dos recursos
hídricos.

Na fase operacional da estrada a poluição da água é representada pela
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precipitação de hidrocarbonetos e aldeídos emanados pela descarga dos veículos,
borracha e asbestos liberados pelos pneus desgomados e lonas de freios no seu
desgaste, poeiras e materiais sólidos maiores oriundos das cargas transportadas
que terminam nos corpos hídricos presentes.

Medidas Recomendadas
 Monitoramento permanente do trafego de cargas perigosas;
 Ações educativas e de orientação aos motoristas;
 Aspectos legais (Decreto N.º 96.044 e Portaria Ministerial N.º 291)

7.2.3 Comprometimento de recursos alimentares da fauna pelas emissões de
gases e partículas sólidas.

Os impactos sobre a qualidade do ar resultam das emissões de gases e
partículas sólidas para atmosfera, provocada pelo fluxo de veículos, os quais se
depositam sobre as folhas e sobre o solo. Essas emissões quando apresentam
concentrações de metais pesados resultam na redução da cobertura vegetal,
impermeabilização e acidificação do solo, reduzindo a disponibilidade de
alimentos e/ou comprometer os recursos alimentares para a fauna, quebrando o
ciclo de energia equilibrado da biota.

Medidas Recomendadas
 Medidas de planejamento;
 Redução da poluição na fonte;
 Controle da regulagem dos automóveis e, principalmente, dos
caminhões;
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 Aspectos legais (Resolução CONAMA N. 03/90).

7.2.4 Alteração no ciclo reprodutivo da fauna provocado pelo aumento de
ruídos.

Os níveis de ruídos e vibrações com o funcionamento dos maquinismos
dos veículos (funcionamento do motor, escapamentos, etc.); com o movimento
dos veículos (atritos das rodas com os eixos, dos pneus com pavimento, etc.) e
com outras causas ocasionais (buzinas, frenagens, etc.) podem interferir ou inibir
a reprodução dos animais.

Medidas Recomendadas
 Fiscalização do estado de conservação dos veículos e máquinas;
 Controle da propagação e atenuação dos ruídos

7.2.5 Aumento do número de atropelamentos da fauna.

O atropelamento de animais é um problema pouco ressaltado entre as
questões que envolvem a ameaça das espécies da fauna brasileira. Com o
constante aumento da linha viária e do fluxo de veículos no país este é um
impacto que deve ser considerado.

O número de animais mortos em estradas brasileiras é bastante
relevante e tem sido identificada como uma das principais ameaças à vida
selvagem. Esse problema geralmente é agravado em estradas com grande fluxo
de automóveis e que cruzam áreas potencialmente ricas em componentes
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faunísticos. Muitas espécies utilizam as estradas em seus deslocamentos diários,
estando sujeitas a serem mortas por veículos motorizados.

Durante a fase de implantação do empreendimento, serão necessárias
algumas etapas como a construção do canteiro de obras, o transporte de mão-deobra, a desativação do canteiro, entre outras, que proporcionarão um incremento
no tráfego de veículos na estrada, assim como nas vias de acesso secundárias.

Medidas Recomendadas
 Manutenção

e

recuperação

da

cobertura

florestal

nativa

remanescente na faixa de domínio;
 Implantar em todo o segmento sinalização e cercas delimitadoras da
faixa de domínio;
 Adaptação do sistema de drenagem associado à estrada,
incorporando características que permitam o escape de animais apanhados nas
canaletas e dutos marginais da estrada, e que também permitam a transposição da
estrada por pequenos animais;
 Manter equipe especializada da Polícia Rodoviária Federal para o
recolhimento de animais na faixa de domínio e implantar programa educacional
junto à população lindeira visando coibir a presença de animais na faixa de
domínio.

7.2.6 Supressão da vegetação.
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Esse impacto encontra-se diretamente associado às etapas de
Topografia e Cadastro, Abertura de Acessos e da Faixa de Domínio, Implantação
de Canteiros e Alojamentos, Travessia de Cursos de Drenagem, quando será
removida a vegetação existente.

Para a implantação do empreendimento será necessária a supressão de
aproximadamente 12.000 m² de área com cobertura vegetal, dos quais foram
contabilizadas um total de 80 árvores com DAP > 5 cm.

Medidas Recomendadas
 Promover a recuperação das áreas alteradas, com replantio de
espécies nativas;
 Promover a preservação da vegetação no entorno e matas ciliares
ocorrentes durante intervenções diversas;
 Manter a estabilidade dos taludes, utilizando estruturas de
geomanta e auxiliar a recolonização da vegetação com aporte de sementes, em
alguns casos com o plantio efetivo de gramíneas e lianas sobre estas estruturas;
 Estabelecer áreas mais adequadas para os pontos de “bota fora” de
materiais servíveis e inservíveis;
 Destinação adequada dos recursos naturais.
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7.3 IMPACTOS SOBRE O MEIO SOCIOECONÔMICO

7.3.1 Marcação do eixo e delimitação da faixa de domínio e acessos.

A área afetada será as imediações da faixa de domínio e os acessos:
Capelinha, Visconde de Mauá e Maromba. Coincide, assim, com a área de
influência direta – AID podendo ocorrer situações de insegurança com relação às
decisões que envolvem bens materiais e a propriedade imobiliária.

No caso da abertura de acessos ou desvios a serem implantados ou
remodelados, haverá interferência no uso e ocupação do solo. Devendo haver
especial atenção para os acessos as sedes dos lugarejos Capelinha, Visconde de
Mauá e Maromba, devido à concentração de estabelecimentos comerciais e de
serviços.
Medidas Recomendadas
 Implantar medidas de segurança para pedestres e veículos;
 Promover reuniões públicas para apresentar o projeto e esclarecer
eventuais dúvidas relacionadas ao uso do solo devido mudanças nos trechos a
serem pavimentados e/ou modificados.

7.3.2 Mobilização de pessoal e equipamentos.

A implantação do empreendimento demandará mão de obra e
movimentação de equipamentos para viabilizar a obra, provocando, na fase de
construção, interferência no cotidiano da população.
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Acarretará na contratação temporária de trabalhadores, aumentando as
oportunidades de emprego e renda. Por outro lado, haverá modificação nas
condições de segurança do trecho rodoviário podendo acarretar transtornos
relacionados a acidentes com veículos automotores, ciclistas, transeuntes e
outros.

Medidas Recomendadas
 Priorizar a contratação da mão de obra local;
 Assegurar transporte seguro para máquinas e equipamentos
evitando acidentes e o comprometimento das vias;
 Implantar medidas de segurança para pedestres e veículos.

7.3.3 Instalação do canteiro de obras.

A execução da obra implicará na instalação do canteiro de obras o qual
além de escritórios, garagens e abrigo para máquinas e equipamentos abrigará
também o alojamento de trabalhadores. Esse procedimento exigirá planejamento
para a escolha da melhor localização considerando as condições de segurança e
sócio sanitárias.

A instalação do canteiro de obras na fase de construção vai acarretar em
interferência no uso do solo predominante na área de implantação do canteiro
propriamente dito bem como nas suas imediações devido às vias de acesso e
circulação.

104

RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESTRADA PARQUE DE VISCONDE DE MAUÁ

Medidas Recomendadas
 Escolher local de implantação do canteiro de obras na faixa de
domínio com menor risco sócio sanitário;
 Implantar medidas de segurança para pedestres e veículos;
 Contatar gestores públicos para o planejamento de possível
demanda sobre serviços (saúde, lazer, outros) na área de influência indireta;
 Implantar medidas de segurança para pedestres e veículos;
 Implantar programa de esclarecimento para o pessoal envolvido na
obra e população em geral, visando melhor convivência com a população local e
com possíveis ambulantes.

7.3.4 Execução das obras de arte correntes e especiais, de terraplanagem, das
obras de pavimentação e das obras complementares.

A execução das obras de arte correntes e especiais, de terraplanagem,
das obras de pavimentação e das obras complementares, durante o período de
construção, representa um conjunto de ações que tem um efeito relevante nas
atividades econômicas dos municípios da AII. Esse efeito se verifica no setor
produtivo por empresas fornecedoras de insumos e bens de capital e no setor
comercial no fornecimento de produtos para a construção civil e, ainda, na receita
pública municipal.

Essas ações geram uma demanda adicional por matéria prima e outros
insumos, equipamentos e máquinas que estimula, direta ou indiretamente, a
atividade de fornecedores. Essa demanda adicional constitui um fato que
estimula as atividades geradoras de impostos aumentando a receita municipal em
decorrência das transferências legais e da tributação direta do Imposto Sobre
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Serviços – ISS de qualquer natureza que incide sobre a construção civil.

Medidas Recomendadas
 Contato para firmar acordos, com órgão representativo (sindicatos,
associações) de comerciantes do setor da construção civil, evitando a prática de
preços abusivos e inflacionários, afetando a população local.

7.3.5 Implantação da caixa de empréstimos e bota-fora.

A implantação da caixa de empréstimos (locais dos quais se retira
material para colocar na estrada, como aterros, substituições de solo mole, etc.) e
da caixa de rejeitos, Bota-fora, implicará na movimentação de máquinas e
caminhões e na alteração da paisagem. Esse procedimento necessário constitui
um problema em construções rodoviárias quando não há uma destinação
satisfatória para os rejeitos.

Medidas Recomendadas
 Destinação sócio-sanitária e ambiental satisfatória para os rejeitos;
 Implantar medidas de segurança para pedestres e veículos devido a
movimentação de pessoas e máquinas; sinalização de vias e acessos.

7.3.6 Desativação do canteiro de obras e desmobilização da mão de obra.

A desativação do canteiro de obras acarretará na diminuição da
população local, interrompendo com isso a pressão sobre os serviços sociais e de
infraestrutura básica que a população temporária exercia. Com o término da obra
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haverá dispensa dos trabalhadores contratados.

Medidas Recomendadas
 Programa de reaproveitamento de parte da mão de obra.

7.3.7 Interferências nos usos do solo do entorno imediato.

Com o início da implantação do empreendimento, a região absorverá
quantidade expressiva de veículos e maquinário para a execução das obras civis,
originando conflitos na circulação das vias de acesso, assim como transtornos ao
desenvolvimento

das

atividades

lindeiras.

Em

determinadas

períodos,

provavelmente tais vias ficarão bloqueadas devido aos procedimentos de
execução das estruturas físicas.

Essas causas surtirão prováveis efeitos diretos negativos relacionados à
redução da ocupação e ao afastamento de determinados usos mais sensíveis, que
deverão ocorrer localmente em curto prazo, de forma temporária e reversível com
o término das obras, quando os usos tradicionais tenderão à reocupação do
espaço. Face a estas características e ao reduzido contingente populacional nas
imediações do empreendimento, sua importância é considerada pequena.

Medidas Recomendadas
 Informação à comunidade;
 Informação aos visitantes;
 Adaptação viária e estabelecimento de limites de velocidade para
veículos e maquinário;
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 Remanejamento de acessos.

7.3.8 Aumento dos usos comerciais e de serviços na região.

A implantação do empreendimento promoverá, em curto prazo,
prováveis efeitos positivos diretos de intensificação de usos comerciais e de
serviços na região em função da presença do contingente de mão-de-obra
contratada para a execução das obras civis. Com a desativação do respectivo
canteiro, alguns desses usos poderão desaparecer, o que justifica a qualificação
parcialmente reversível da interferência.

Medidas Recomendadas
 Incentivos para instalação de atividades complementares.

7.3.9 Deterioração da qualidade da paisagem local.

Diretamente decorrente das obras civis, ocorrerá a provável
deterioração da qualidade da paisagem ao longo do eixo, especialmente
vinculada à poluição visual comum a esse tipo de intervenção. Os principais
elementos detratores da paisagem serão alguns componentes do processo de
implantação de estruturas físicas, a exemplo de máquinas, equipamentos e
movimentação de terra, dentre vários outros.
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Medidas Recomendadas
 Planejamento das obras, utilização de tapumes e de sinalização
adequada.

7.3.10 Geração de empregos.

Na fase de operação, após a conclusão da obra, haverá necessidade da
manutenção permanente do trecho, criando oportunidade de geração de emprego
local.

Medidas Recomendadas
 Contratar parte da mão de obra utilizada na fase de implementação.

7.3.11 Alteração das condições do tráfego de veículos entre as localidades
Capelinha – Visconde de Mauá – Maromba.

Concluída a pavimentação, a condição geral da estrada será melhor em
termos de segurança e acessibilidade.

Essa melhora das condições da estrada implicará em maior trânsito de
pessoas e veículos. Nesse sentido é preciso considerar a necessidade de controle
da velocidade e outras medidas de segurança para veículos e pedestres.

Medidas Recomendadas
 Atendimento às normas de segurança no trânsito.
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7.3.12 Incremento da economia local.

Com os melhoramentos nas condições de uso e acessibilidade dos
trechos estudados, haverá maior circulação de mercadorias e um melhor
escoamento da produção local, podendo ser vetor de dinamismo das atividades
agropecuárias, serviços e comerciais.

7.3.13 Intensificação da ocupação do solo e diversificação de usos ao longo do
eixo viário e seu entorno.

Com a operação do empreendimento, deverá ocorrer a provável
intensificação da ocupação do solo ao longo do eixo viário e seu entorno, como
resultado de vários fatores, envolvendo desde a esperança por obtenção de
emprego até a expectativa por valorização imobiliária ou pela possibilidade de
maximização de lucros em empreendimentos paralelos.

Esse fenômeno deverá ocorrer de forma progressiva, iniciando na fase
de planejamento do empreendimento, com a divulgação de notícias referentes ao
mesmo. Seus efeitos diretos serão tanto positivos quanto negativos, conforme os
compartimentos territoriais de sua inserção.

Medidas Recomendadas
 Reestruturação do controle e fiscalização do uso e ocupação do
solo;
 Revisão do zoneamento de uso e ocupação do solo;
 Oferta de áreas edificáveis e de infra-estrutura urbana.
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7.3.14 Intensificação das atividades de lazer no empreendimento e na região.

Com a operação do empreendimento, haverá a consolidação do uso e
ocupação do solo regional vinculado ao lazer. Assim, será cada vez maior a
utilização da região para o turismo, reforçando o seu desenvolvimento,
acarretando maior sobrecarga de encargos às administrações locais com a
crescente demanda de aplicação de recursos na área.

Medidas Recomendadas
 Comunicação visual adequada e informações para uso adequado da
área.

7.3.15 Melhoria da qualidade da paisagem local.

A implantação e operação do empreendimento trará significativos
benefícios à qualidade da paisagem local, por meio de intervenções paisagísticas
orientadas, a exemplo da implantação de parque e mirantes, dentre outras áreas
de lazer. Também ocorrerá a regeneração de áreas degradadas marginais à
estrada.

Medidas Recomendadas
 Manutenção do tratamento e ampliação para áreas não tratadas;
 Implementação de educação ambiental na rede de ensino formal;
 Criação de atividades educacionais informais na área ambiental.
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8 PROGRAMAS AMBIENTAIS

8.1 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL
A Gestão Ambiental garantirá que os Planos e Programas Ambientais
relacionados a todos os grupos de atividades definidas acima, serão
desenvolvidos com estrita observância à legislação de qualquer nível (federal,
estadual e municipal) aplicável às obras da estrada.

Garantirá que serão realizados nos prazos todos os acordos e condições
estabelecidos para obtenção das licenças prévias (LP) e de instalação (LI) junto
aos Organismos de Fiscalização e Controle Ambientais.

Caberá à Gestão Ambiental do empreendimento certificar que as
medidas ambientais e sociais sejam implementadas durante a construção,
inclusive no que se refere aos diversos programas compensatórios tais como,
revegetação de áreas degradadas, construção de aterros e outras infra-estruturas,
especialmente as acordadas com as organizações comunitárias e proprietários
diretamente atingidos pelas obras rodoviárias.

8.2 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL
O Programa de Comunicação Social tem como finalidade divulgar
informações sobre as obras do empreendimento. Esse programa tem, ainda, por
objetivo o apoio aos demais programas ambientais, no sentido de facilitar o
aporte de informações e de divulgar seus resultados, junto à comunidade em
geral.
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A efetiva participação da população no processo de decisões, a partir do
conhecimento das reais características do empreendimento e das implicações e
repercussões de sua implantação na qualidade de vida dos cidadãos fazem parte
do cenário político atual e deve ser estimulado.

Assim, o fluxo contínuo de informações constitui o elemento principal
para que o empreendedor possa dar continuidade às negociações políticas e
sociais, bem como para que sejam cumpridas, com sucesso, as previsões de
projeto, com respeito ao meio ambiente, às instituições e às comunidades em
geral.

8.3 PROGRAMA DE REVEGETAÇÃO
O programa visa reduzir/controlar as interferências no meio pela
utilização adequada da proteção vegetal. Para isso são dados parâmetros para os
projetos de revegetação, sendo previstas três situações principais:

- Os

plantios

compreendidos

no

corpo

estradal,

a

serem

contemplados no projeto, referentes principalmente à proteção de taludes de corte
e aterro;

- Os plantios de locais degradados pelas obras, tais como áreas
desativadas após sua utilização como empréstimos, bota-foras, pedreiras,
canteiros e instalações de serviço - mesmo que não abarcados na faixa de
domínio;

- Plantios de controle de processos erosivos ativos (voçorocas),
recuperação das margens de rios e várzeas diretamente afetadas pelas obras, pela
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implantação de corta-rios, pontes, interceptação de talvegues e pelas atividades
de extração de areia.

8.4 PLANO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL
O monitoramento ambiental consiste num conjunto de observações e
medições de parâmetros ambientais, de modo continuo e/ou freqüente, devendo
ser usado para controle ou alarme.

Este plano tem como objetivo geral sistematizar as ações de
monitoramento e acompanhamento a serem desenvolvidas nas fases de
implantação e operação do empreendimento, identificando as responsabilidades
por sua execução.

8.5 PLANO DE MONITORAMENTO DE MATERIAL PARTICLADO,
GASES E RUÍDOS
O presente plano contempla medidas que contribuirão para minimizar
os impactos ambientais estimados e, principalmente, os efeitos na saúde da mãode-obra e dos moradores próximos, pela exposição a níveis elevados de poluentes
atmosféricos e de ruídos.

Durante o período de construção da estrada serão implementadas
atividades de controle em todos os pontos de emissão de poluentes. Serão
controladas as pedreiras, usinas de asfalto, caminhos de serviços, frentes de
terraplenagem e pavimentação e os veículos e equipamentos utilizados nos
serviços. Será realizado também, um monitoramento permanente que
possibilitará o acompanhamento da eficiência das medidas de controle adotadas.
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Após a conclusão das obras, a empresa concessionária deverá conservar
a estrada em perfeitas condições, o que contribuirá para um melhor deslocamento
dos veículos, reduzindo desta forma a emissão de ruídos e de poluentes do ar.
Deverão também ser realizadas gestões junto à Polícia Rodoviária e aos Órgãos
Ambientais estaduais, para que sejam desenvolvidas Campanhas de Fiscalização
dos veículos que trafegam pela estrada.

8.6 PLANO DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
O plano pretende manter uma avaliação, em nível de diagnóstico e
prognóstico, dos efeitos/alterações potenciais gerados pela estrada sobre os
materiais hidrobiogeoquímicos fluviais e subterrâneas - sobretudo daqueles
considerados pela legislação pertinente ao controle da qualidade das águas
(Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA de 18 de
junho de 1986), visando a análise de risco ecológico e de exposição das
populações humanas à contaminações crônicas (longo prazo) e agudas
(acidentes).

8.7 PLANO DE MONITORAMENTO DA FAUNA
O plano de monitoramento da fauna visa, primeiramente, localizar os
principais pontos de travessia da fauna. Esta atividade fornecerá subsídios para a
elaboração do plano em desenvolvimento.

Identificar pontos prioritários para a implantação de mecanismos que
venham a reduzir o atropelamento da fauna na área em estudo e identificar e
planejar as melhores estratégias para a mitigação dos impactos gerados pela
estrada sobre a fauna, também constam do escopo do monitoramento.
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9 CONCLUSÃO

Os trechos a serem pavimentados nas estradas RJ-151 e RJ-163
encontram-se inseridos em um complexo ambiente de preservação. A atual
estrada tem funções na estrutura socioeconômica, tais como:
 Integração econômica entre os municípios envolvidos (Itatiaia,
Resende e Bocaina de Minas);
 Acesso a pontos turísticos importantes na região.

A realização do empreendimento aumentará, aos usuários, a
capacidade de trânsito de veículos, o que hoje se configura como um processo de
intensa queda de qualidade. As não condições da pista de tráfego reduzem o
potencial de desenvolvimento regional, afetando os inúmeros agentes
econômicos que giram em torno da característica turística do local.

Com a pavimentação dos determinados trechos das estradas, a
economia se ajustará às novas oportunidades de aumento de eficiência, até atingir
todo o campo da produção primária, industrial e de serviços.

Com base no Estudo de Impacto Ambiental e seus diagnósticos, os
impactos nos meios físico e biótico, serão mais drásticos durante a fase de
construção, com possibilidade de transtornos à população e perdas do meio
ambiente. Ainda assim, com as medidas mitigadoras e os programas propostos,
os efeitos tendem a ser o quanto menores.

No aspecto econômico e social, a pavimentação das estradas RJ-151 e
RJ-163 apresenta vários benefícios, onde pode-se destacar:
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 A redução de acidentes;
 A diminuição do tempo de viagem;
 Aumento de segurança no tráfego;
 Diminuição de consumo de combustíveis e melhoria do fluxo;
 Aumento da durabilidade dos veículos; e
 Aumento no desenvolvimento da indústria turística.

Seguindo-se criteriosamente o projeto, com o bom andamento das
obras e a utilização de modernas técnicas de engenharia, associadas á
implementação das Medidas e Programas Ambientais, a equipe técnica
responsável pelo EIA/RIMA da Pavimentação da Estrada Parque de Visconde de
Mauá (trechos das estradas RJ-151 e RJ-163), conclui pela Viabilidade
Ambiental do empreendimento.
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EQUIPE TÉCNICA

.....
(nome, qualificação, registro e assinatura)

118

