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1. INTRODUÇÃO 
 
Este relatório se refere ao término da atividade de assessoria técnica do Laboratório 
de Hidrologia e Estudos de Meio Ambiente da COPPE/UFRJ à implantação dos 
projetos-pilotos de controle de erosão, elaborados para as sub-bacias dos rios Barra 
Mansa (RJ), São Gonçalo (SP) e Ubá (MG). 
 
Os projetos-pilotos fazem parte do conjunto de ações que compõem o “Projeto 
Preparatório para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Paraíba do Sul” 
(elaborado na COPPE/UFRJ, com apoio de MMA, CEIVAP e UNESCO). O Projeto 
Preparatório compreende algumas ações prioritárias para a recuperação ambiental da 
bacia do rio Paraíba do Sul, aprovadas pelo Comitê da Bacia (CEIVAP) e planejadas a 
partir dos estudos realizados nos Programas Estaduais de Investimentos para a Bacia 
do Rio Paraíba do Sul (os PQA’s). 
 
Os projetos-pilotos estão consolidados nos seguintes documentos, todos emitidos em 
julho de 2000 e disponíveis no site do Laboratório de Hidrologia (www.hidro.ufrj.br): 
 
PPG-RE-037-R0 – Bacia do Rio Barra Mansa (RJ) 
PPG-RE-038-R0 – Bacia do Ribeirão Ubá (MG)  
PPG-RE-039-R0 – Bacia do Rio São Gonçalo (SP) 
 
 
2. OBJETIVOS DOS PROJETOS-PILOTOS 
 
A erosão é um dos mais graves problemas socioambientais da bacia do rio Paraíba do 
Sul, decorrente de um processo histórico de ocupação e usos inadequados do solo, 
que se verifica na maior parte desta bacia de reconhecida importância nacional.  
 
O diagnóstico do problema da erosão na bacia do rio Paraíba do Sul - realizado nos 
PQA’s - identificou que a extensão, a intensidade e a historicidade deste problema em 
toda a bacia apontam para a necessidade de se realizar ações integradas e 
participativas ao nível local, em pequenas sub-bacias representativas de áreas críticas 
quanto aos impactos da erosão tanto na zona rural como nas áreas urbanas.  
 
Através desse esforço concentrado em sub-bacias críticas/representativas, 
procurando-se abordar o problema da erosão com ações preventivas e corretivas de 
forma integrada, é possível estabelecer um método de gerenciamento do problema 
que seja aplicável a outras situações críticas de erosão na bacia. 
 
Portanto, o objetivo principal destes projetos consiste em desenvolver um modo de 
tratamento do problema da erosão que, além de melhorar as condições 
socioambientais das sub-bacias atendidas, possa ser aplicado em outras sub-bacias 
que se encontram em situação semelhante na bacia do rio Paraíba do Sul. No item a 
seguir, apresenta-se, em linhas gerais, a metodologia de desenvolvimento dos 
projetos-piloto.  
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3. METODOLOGIA  
 
Na metodologia de elaboração e de execução dos projetos-pilotos de controle de 
erosão considerou-se três aspectos fundamentais: a análise de causalidade do 
problema, a abordagem multidisciplinar e a gestão participativa.  
 
 
3.1 Análise da Corrente de Causalidade 
 
O planejamento de ações visando solucionar um determinado problema pode ser feito 
sob diferentes abordagens e níveis de tratamento, que se definem a partir da análise 
dos “sintomas” apresentados pelo problema. Uma simples dor-de-cabeça pode ser o 
sintoma de uma ou de várias coisas que possam estar afetando a saúde de um 
indivíduo. Da mesma forma, quando se observa um deslizamento de encosta ou um 
rio com alta turbidez por sedimentos em suspensão estamos identificando “sintomas” 
de que há processos de erosão acelerada em curso.  
 
Quanto mais profunda for a análise da corrente de causalidade de um problema, maior 
será a possibilidade de tratar do problema de forma eficiente, atingindo o mal que está 
na raiz dessa corrente. Analisar todo o contexto ambiental e social do problema da 
erosão, sob uma perspectiva histórica principalmente, permite que a solução desse 
problema seja pensada de modo mais abrangente do que apenas focada no 
tratamento dos sintomas. Fazer uma obra de contenção de encostas tem a mesma 
eficácia de tomar um analgésico para dor-de-cabeça, só alivia temporária e 
parcialmente as conseqüências de um conjunto mais complexo de circunstâncias que 
configuram deslizamentos de encostas, assoreamento e turbidez dos rios,... e, enfim, 
não resolve o problema em si. 
 
• Primeiro Nível de Investigação 
 
A erosão na bacia do rio Paraíba do Sul ocorre principalmente pelo efeito da erosão 
hídrica em solos que se encontram em maior parte desprotegidos (sem cobertura 
florestal e/ou freqüentemente expostos por práticas agrícolas, mineração ou ocupação 
urbana inadequadas) e em uma condição de meio físico (relevo e solo) altamente 
suscetível à erosão.  
 
Este é o primeiro nível de investigação sobre o problema da erosão em sua corrente 
de causalidade, para além dos sintomas visíveis. Ou seja: que atividades humanas 
podem estar contribuindo para os processos de erosão acelerada e em que condições 
ambientais de vulnerabilidade à ocorrência e à intensidade desses processos? 
 
• Segundo Nível de Investigação 
 
O segundo nível de investigação procura compreender as razões pelas quais essas 
atividades humanas estão contribuindo para a erosão acelerada. Esta investigação 
leva a observar as condições sociais e político-institucionais do processo de ocupação 
e uso do solo que possam responder a questões tais como: por que as florestas, que 
cobriam a maior parte da bacia a dois séculos atrás, estão reduzidas hoje a menos de 
11% do território e continuam diminuindo? por que as pastagens, que ocupam 80% 
das terras da bacia, se apresentam degradadas em geral, com inúmeras ravinas e 
voçorocas? por que as cidades crescem sobre morros e beiras de rios criando 
situações de risco?... 
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Esse diagnóstico, quando realizado do modo o mais detalhado e criterioso possível, 
permite “mapear” o contexto em que se insere a problemática da erosão na bacia e, 
especialmente, permite identificar em que aspectos devem ser concentrados os 
esforços para a resolução. A análise temporal do problema ajuda a identificar esses 
aspectos. Estudos e informações históricas demonstram que processos erosivos e 
assoreamento dos fundos de vale ocorrem na bacia há mais de meio século ou mais. 
Gerações inteiras nasceram e conviveram com ravinas e voçorocas nas suas terras, 
como sendo parte “normal” da paisagem.  
 
 
3.2 Abordagem Multidisciplinar 
 
Quando há chuvas intensas que causam inundações e desabamentos de encostas, 
com transtornos a milhares de pessoas que habitam essas áreas de risco, a reação 
popular mais freqüente é de acusar as chuvas ou o poder público (que não dragou os 
rios ou não construiu muros de contenção...) como “responsáveis” pelos transtornos. 
Na verdade, a responsabilidade é de todos, poder público e sociedade civil, estejam 
mais ou menos conscientes da dimensão real do problema e de sua parcela de 
responsabilidade.  
 
Nesse sentido, a verdadeira solução para o problema da erosão (e não apenas 
aplicação de paliativos, como obras-de-contenção) implica em analisar e procurar 
soluções para os diversos problemas que antecedem a ocorrência da erosão. Ou seja, 
é preciso definir ações que abordem: 
 
- o problema do uso agropecuário inadequado à capacidade de uso dos solos da 

região (e, se as formas de uso já estão consolidadas a muito tempo, ainda que 
causem a degradação dos solos, mais difícil e complexa será a solução do 
problema); 

- o problema da ocupação de encostas no perímetro urbano, que necessita com 
urgência de planejamento e controle; 

- o problema da exploração mineral (em maior parte de materiais para a construção 
civil – areia, saibro, argila...), que, por mais controlada que seja, sempre resulta na 
mobilização de grandes quantidades de sedimentos. 

 
Tratar desses problemas implica em, por um lado, buscar soluções técnicas – práticas 
conservacionistas para o uso rural, reflorestamento de áreas críticas, contenção de 
encostas urbanas, etc. – e, por outro lado, cuidar dos aspectos sociais e institucionais 
que estão relacionados ao problema da erosão, investindo em capacitação técnica, em 
educação ambiental e em mobilização social, para que as soluções técnicas tenham 
eficácia duradoura, sejam de fato incorporadas ao modo de vida local. 
 
 
3.3 Gestão Participativa e Planejamento Flexível  
 
Sem dúvida, é imprescindível que essa abordagem mais profunda e integrada de 
tratamento do problema da erosão envolva diretamente os atores desse cenário. E o 
princípio básico sobre o qual foram concebidos os projetos-piloto de controle de 
erosão para as sub-bacias é o de gestão descentralizada e participativa, conforme 
preconizado na Política Nacional de Recursos Hídricos.  
 



PEC-2939 

 4 

Ou seja, as soluções para o problema da erosão devem ser analisadas, discutidas e 
encaminhadas localmente, com a participação dos atores diretamente envolvidos no 
problema (representantes do poder público e da sociedade civil) em um processo 
permanente de avaliação, planejamento e tomada de decisão, de acordo com as 
potencialidades locais de participação na realização de ações estruturais e não 
estruturais. 
 
Dentro deste princípio, os projetos foram delineados como projetos básicos, ou seja, 
com um nível de definição e de detalhamento de ações que permite ajustes, a serem 
feitos de acordo com o andamento de cada projeto, considerando suas peculiaridades 
definidas na dinâmica entre os atores participantes e as condições socioambientais 
específicas de cada área “alvo”.  
 
A elaboração dos projetos-pilotos contou com a participação de representantes locais 
nas três sub-bacias. As ações delineadas procuram reunir as principais demandas, de 
cunho preventivo e corretivo, para o tratamento do problema da erosão. No entanto, 
somente com a implantação dos projetos é que cada ação proposta poderá ser 
detalhada em nível de “projeto executivo”. Ou seja, somente com a participação ativa 
dos atores locais na execução do projeto é que ele poderá consolidar suas feições 
específicas, tendo em conta que, embora os problemas e as soluções sejam 
semelhantes, a dinâmica social e institucional de cada área pode ser diferente. 
 
As ações propostas para as três sub-bacias estão resumidas nos quadros a seguir, 
separadas em ações preventivas e ações corretivas.  
 

Quadro 3.1 - Ações Preventivas 

TIPO AÇÃO 

Estudos Básicos Levantamento Aerofotogramétrico: 
Vôo em 1:25.000 com ortofotocarta digital em 1:10.000 da bacia 
incluindo toda a área urbana; 
Vôo em 1:8.000 e restituição digital em 1:2.000 da área urbana. 

 Mapeamento Geológico-Geotécnico: 
Identificação em mapas planialtimétricos das áreas de risco potencial 
e real de deslizamentos de encostas da área urbana;  
Definição de critérios geotécnicos para ocupação de encostas. 

 Caracterização da Vegetação Florestal: 
Levantamento da estrutura e da composição florística dos 
remanescentes florestais, identificando a importância e as 
características ecológicas das espécies, em especial as épocas de 
frutificação, as funções ecológicas e os usos potenciais. 

Capacitação Cursos: 
Curso de capacitação para uso do mapeamento geológico-geotécnico;  
Curso de capacitação para uso das informações florestais levantadas 
em campo; 
Curso sobre normas para ocupação de encostas, com elaboração de 
projeto de lei.  

 Equipamentos: 
Aquisição de computadores, impressoras e programas adequados 
para uso das informações geradas nos estudos básicos.  

 Viveiro de Mudas: 
Construção de um viveiro na bacia ou ampliação dos viveiros 
municipais para a produção de mudas a serem utilizadas nas ações 
corretivas. 
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Mobilização Mobilização Local: 

Realização de reuniões com diversos setores da sociedade local, 
visando despertar interesse de participação no projeto, com apoio 
financeiro e/ou material. 

 Educação Ambiental: 
Formação de agentes de educação ambiental para discussão com as 
comunidades sobre os aspectos pertinentes à erosão e formas de 
participação social na execução das ações. 

 Mobilização Regional: 
Realização de seminários de divulgação e troca de experiências com 
os grupos executores dos outros projetos-pilotos de controle de 
erosão e demais interessados. 

 Monitoramento e Controle de Queimadas: 
Formação de grupos locais de apoio à ação do IEF, do Batalhão 
Florestal e do Corpo de Bombeiros, visando reduzir a incidência de 
queimadas na região. 

 
Quadro 3.2 - Ações Corretivas 

 
TIPO AÇÃO 

Área Rural Diagnóstico Participativo: 
Levantamento das condições sócio-econômicas e ambientais, junto 
aos produtores rurais, com uso de técnicas de DRP, para escolha e 
detalhamento dos projetos demonstrativos e definição de áreas de 
localização. 

 Projeto Demonstrativo Silvipastoril: 
Implantação de unidades demonstrativas de pastagens sombreadas, 
com uso de espécies arbóreas consorciadas com as gramíneas. 

 Projeto Demonstrativo de Fruticultura: 
Implantação de unidades demonstrativas de fruticultura. 

 Projeto Demonstrativo Agroflorestal: 
Implantação de unidades demonstrativas de SAFs, consorciando 
espécies agrícolas e florestais na mesma unidade de produção. 

 Projeto Demonstrativo de Reflorestamento: 
Implantação de unidades demonstrativas de plantios florestais para a 
recuperação de encostas e mananciais. 

Área Urbana Recuperação de áreas de erosão no perímetro urbano da bacia, com 
uso prioritário de espécies arbóreas de rápido crescimento e uso de 
técnicas de contenção de baixo custo, como muro de peso de pneus.  

 
Todas as ações previstas articulam-se em uma relação de interdisciplinaridade, 
ilustrada no organograma funcional, apresentado ao final deste texto.  
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4. VIABILIZAÇÃO INSTITUCIONAL E FINANCEIRA DOS 
PROJETOS 
 
O Projeto Preparatório (PPG), elaborado em 2000 e aprovado pelo CEIVAP, previa a 
mobilização de recursos da União, do Banco Mundial e dos três Estados que 
compõem a bacia do rio Paraíba do Sul. Para os projetos-piloto de controle de erosão 
estavam previstos recursos da União e do Banco Mundial.  
 
O CEIVAP, no intuito de acelerar o processo de viabilização dos recursos, trabalhou 
na divulgação e mobilização da sociedade para a realização das ações do PPG. 
Diversos prefeitos e parlamentares dos três estados da bacia encaminharam cartas ao 
Governo Federal solicitando a liberação dos recursos previstos para o PPG. No final 
de 2001, recursos do Orçamento Geral da União, provenientes de emendas de 
parlamentares do Estado do Rio de Janeiro, foram alocados para a bacia do Paraíba 
do Sul. O CEIVAP, com apoio do Laboratório de Hidrologia da COPPE e da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS) encaminhou à 
ANA os projetos considerados prioritários, entre eles o Projeto-Piloto de Controle de 
Erosão da Bacia do Rio Barra Mansa (RJ), envolvendo a Prefeitura de Barra Mansa na 
contrapartida de 20% dos recursos (ver item 4.1). 
 
Em outubro de 2001, o CREA-MG procurou o Laboratório de Hidrologia para solicitar 
uma cópia do Projeto-Piloto de Controle de Erosão da Bacia do Rio Ubá – MG e um 
resumo em duas páginas, para serem encaminhados ao Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas (IGAM) do Governo do Estado de Minas Gerais, com o qual o CREA-MG 
havia discutido a possibilidade de mobilização de recursos para a recuperação 
ambiental do rio Ubá. O escritório local do CREA em Ubá tem se mobilizado 
ativamente na busca de recursos e apoio institucional para a solução dos problemas 
de abastecimento de água na cidade de Ubá. O IGAM encaminhou solicitação de 
recursos à ANA para a implantação do Projeto-Piloto. Até o momento, não houve 
resposta oficial da ANA, embora tenham sido mantidos contatos informais e solicitação 
verbal do atual Ministro de Meio Ambiente à presidência da ANA. 
 
Em relação ao Projeto-Piloto de Controle de Erosão da Bacia do Rio São Gonçalo, 
Guaratinguetá – SP não houve nenhum encaminhamento formal para solicitação de 
recursos. Os problemas de erosão desta bacia são mais críticos ao longo da rodovia 
SP-171 (Guaratinguetá-Cunha), que apresenta várias situações de risco ao tráfego e 
comprometimento à drenagem pelo aporte de sedimentos. No perímetro urbano da 
bacia não se observam situações críticas, tais como as que ocorrem em Barra Mansa 
e Ubá, embora haja potencial para ocorrência de erosão tendo em vista que a rodovia 
representa um forte vetor de expansão urbana, observando-se vários loteamentos em 
instauração. Essa condição torna mais relevante a participação do DER do Estado de 
São Paulo na mobilização de recursos para o projeto. A possibilidade de apoio do 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) foi desconsiderada, tendo em vista 
que o mesmo já apoia ações de recuperação da bacia do rio Guaratinguetá, principal 
manancial local.  
 
No contexto de implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos na bacia do rio 
Paraíba do Sul, entende-se que os projetos-pilotos de controle de erosão, tal como os 
demais projetos que fazem parte do PPG, deverão receber prioridade na alocação dos 
recursos oriundos da cobrança pelo uso da água na bacia. Ou seja, com exceção do 
projeto-piloto da bacia do rio Barra Mansa (RJ), que já foi contemplado com recursos 
do OGU, os projetos-pilotos das bacias dos rios Ubá (MG) e São Gonçalo (SP) 
poderão receber recursos oriundos da cobrança pelo uso da água, a partir de 2003. 
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4.1  Liberação dos Recursos para Barra Mansa  
 
Os recursos provenientes do Orçamento Geral da União (OGU) para o Projeto-Piloto 
de Controle de Erosão da Bacia do Rio Barra Mansa foram repassados para a Caixa 
Econômica Federal, através do Contrato ANA-Recuperação de Mananciais. Em janeiro 
de 2002, foi assinado Convênio entre a CAIXA e a Prefeitura de Barra Mansa. Em 
março, a CAIXA enviou ofício ao Prefeito Roosevelt Brasil Fonseca solicitando 
detalhamento das ações do projeto (memorial descritivo, planilha orçamentária, etc.), 
entre outros documentos burocráticos para a retirada da Cláusula Suspensiva e 
habilitação do projeto para recebimento dos recursos.  
 
As especificações técnicas e financeiras solicitadas pela CAIXA foram preparadas com 
base na memória de cálculo do projeto original (PPG-RE-037-R0) e entregues, em 
abril, pelo SAAE-Barra Mansa (órgão municipal responsável pela área de meio 
ambiente). No entanto, a CAIXA não aceitou o nível de especificação técnico-
financeira apresentado e solicitou mais detalhamentos, pertinentes à fase de projeto 
executivo, embora o projeto-piloto tenha sido encaminhado à CAIXA, pelo Contrato 
ANA-Recuperação de Mananciais, como um projeto básico. É compreensível e 
louvável a preocupação da CAIXA em ser rigorosa no controle da aplicação de 
recursos públicos. Porém, de acordo com a concepção metodológica e operacional do 
projeto-piloto, multidisciplinar e participativa, determinadas especificações só poderão 
ser obtidas ao longo de seu desenvolvimento.  
 
Entre os meses de abril e setembro/02, desenvolveu-se um processo lento e difícil de 
negociação. Várias reuniões foram realizadas, com técnicos da CAIXA e do SAAE de 
Barra Mansa, para esclarecimentos de ambos os lados - sobre os critérios e modelos 
da CAIXA para aprovação de projetos de engenharia e sobre as peculiaridades do 
projeto-piloto, diferentes do perfil convencional de obras de contenção de encostas e, 
portanto, desconhecidas da rotina de análise de projetos da CAIXA.  
 
Nas reuniões, a equipe da CAIXA elogiou o projeto-piloto, por ter um enfoque novo e 
abrangente sobre o problema da erosão, com forte componente social, raramente visto 
em projetos de engenharia. No entanto, de acordo com os critérios da CAIXA, o 
projeto precisaria estar mais detalhado para ter os recursos liberados. Verificou-se 
também que algumas dúvidas provinham do caráter multidisciplinar do projeto, para o 
qual a CAIXA não dispõe de quadro técnico suficiente para a avaliação. 
 
Alguns dos detalhamentos requeridos pela CAIXA fazem parte do escopo do projeto, 
ou seja, só poderão ser obtidos na sua execução, na medida em que alguns 
componentes são requisitos de outros, como, por exemplo, o diagnóstico rural 
participativo (DRP), sem o qual é impossível detalhar os projetos demonstrativos 
silvopastoril, agroflorestal, de fruticultura e de reflorestamento previstos para a área 
rural da bacia. Outro exemplo é a caracterização geotécnica das áreas de intervenção 
no perímetro urbano - a CAIXA solicitou resultados das sondagens de campo, que só 
poderão ser feitas a partir da liberação dos recursos para os levantamentos básicos 
dos projetos executivos dessas intervenções. 
 
Tendo em vista o impasse existente, o Prefeito de Barra Mansa solicitou uma reunião 
com a CAIXA, no sentido de buscar um entendimento claro sobre as possibilidades de 
liberação dos recursos do projeto. Na reunião, que ocorreu na CAIXA-Volta Redonda, 
em 22 de agosto, os técnicos da CAIXA solicitaram que o projeto fosse o mais 
detalhado possível e que, onde não houvesse informação e custo disponíveis, fossem 
feitas estimativas ou definições a priori, tal como a definição de onde serão realizados 
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os plantios dos projetos demonstrativos na área rural da bacia (que depende do DRP). 
Os técnicos da CAIXA se comprometeram a aceitar que, na execução do projeto, 
sejam feitas as modificações necessárias, de acordo com cronograma físico-
financeiro, desde que devidamente justificadas. O Prefeito acatou a solicitação e os 
técnicos do SAAE fizeram as estimativas e definições a priori, preenchendo os 
detalhamentos solicitados. Os documentos foram entregues à CAIXA em 13 de 
setembro. 
 
Ao mesmo tempo, no contexto desta atividade de Assessoramento à Implantação de 
Ações de Conservação de Solo (Contrato ANA-COPPETEC), foram feitos contatos 
entre representantes do Laboratório de Hidrologia, da ANA, da CAIXA e do CEIVAP, 
para discutir o encaminhamento de todos os projetos-pilotos. Por fim, no dia 17 de 
setembro, realizou-se uma reunião ampla, em Resende, na sede do CEIVAP, com a 
presença de representante da ANA, do secretário-executivo e pessoal do escritório do 
CEIVAP e de técnicos do SAAE de Barra Mansa, da CAIXA-Volta Redonda e do 
Laboratório de Hidrologia da COPPE. Nesta reunião, após a apresentação técnica da 
representante da COPPE sobre o problema da erosão na bacia do Paraíba do Sul e 
sobre os projetos-pilotos, o representante da CAIXA anunciou que as últimas 
especificações apresentadas para o projeto-piloto de Barra Mansa foram aceitas e que 
a CAIXA já havia retirado a Cláusula Suspensiva, liberando, enfim, os recursos do 
projeto. O representante da CAIXA declarou que, embora o perfil do projeto e suas 
especificações técnico-financeiras não estejam de acordo com os critérios 
convencionais da CAIXA, a aprovação dos recursos deve-se ao reconhecimento da 
qualidade e da importância do projeto, bem como do contexto de implantação recente 
da ANA e da política de gestão dos recursos hídricos no país.   
 
É importante ressaltar que o orçamento do projeto foi feito com base em preços 
tabelados e/ou praticados em ações semelhantes e que o controle dos gastos será 
realizado junto à CAIXA, mensalmente, com todas as justificativas pertinentes a cada 
especificação técnica e financeira adotada. Ou seja, a eficácia na aplicação dos 
recursos do OGU e da contrapartida municipal neste projeto não está comprometida 
pelo seu nível de detalhamento atual e será verificada no acompanhamento regular da 
CAIXA. Portanto, não há maiores riscos de inadequação generalizada de custos/ações 
do projeto, no máximo alguns ajustes de dimensionamento frente à necessária 
atualização de preços e de condições de campo.  
 
 
4.2 Encaminhamento dos Demais Projetos-Pilotos 
 
Tendo em vista o difícil processo de atendimento às solicitações da CAIXA para a 
liberação dos recursos do projeto-piloto de Barra Mansa, verifica-se que há 
necessidade de definição de critérios específicos para a viabilização dos demais 
projetos-pilotos e certamente para outros projetos de gestão de recursos hídricos que 
não têm o perfil convencional de projetos de engenharia gerenciados pela CAIXA.  
 
A disponibilização de recursos para o projeto de Barra Mansa foi um passo importante 
no reconhecimento pelo Governo Federal da urgência no tratamento do problema da 
erosão na bacia do Paraíba do Sul. No entanto, o caráter experimental, multidisciplinar 
e participativo pelo qual foram concebidos os projetos-piloto demandam novos critérios 
de análise e de acompanhamento de projetos por parte das instituições gestoras dos 
recursos. 
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É importante também salientar que, devido à metodologia de elaboração e 
implantação dos projetos-pilotos, bem como à unidade espacial de atuação (bacia 
hidrográfica), que geralmente não coincide com limites municipais, a execução dos 
projetos não deveria ser assumida diretamente pelas prefeituras. Estas devem ser 
entendidas como parceiras de um conjunto maior de instituições a serem envolvidas. 
Portanto, é preciso identificar, junto à ANA, uma forma institucional mais adequada de 
gerenciamento e execução dos projetos. 
 
Essas questões devem ser consideradas no processo de decisão da ANA a respeito 
da aprovação de recursos para os projetos-pilotos das bacias dos rios Ubá e São 
Gonçalo. Na última reunião em Resende (17/09/2002), houve consenso de que as 
dificuldades vividas para a liberação dos recursos do projeto-piloto da bacia do rio 
Barra Mansa não deverão se repetir nos demais projetos. Nesse sentido, os técnicos 
da CAIXA presentes na reunião se colocaram à disposição para auxiliar no processo 
junto aos escritórios da CAIXA nos estados de MG e SP, caso necessário. O CEIVAP, 
que tem se empenhado regularmente para garantir a realização desses projetos, está 
procurando manter contato com a ANA, e demais instituições de interesse, visando 
avançar no processo de aprovação e liberação dos recursos necessários. 
 
As especificações técnico-financeiras do projeto-piloto de Barra Mansa apresentadas à 
CAIXA deverão servir como parâmetro para as especificações dos demais projetos-
pilotos (ver documentação no Anexo I). Ressalta-se que, no desenvolvimento do 
projeto, poderão ser feitas alterações de escopo e de custos, na medida em que as 
ações vão sendo detalhadas, conforme o processo interdisciplinar e participativo 
previsto para sua execução. 
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COORDENAÇÃO GERAL 

Levantamento aerofotogramétrico /
bases cartográficas planialtimétricas 

Equipamento de informática 
(micros, impressoras, etc) 

Mobilização regional 

Mapeamento geológico-geotécnico da 
área urbana de Barra Mansa 

Mobilização local Educação Ambiental 

Caracterização da vegetação florestal 
nas matas e capoeiras da bacia 

Cursos de capacitação em caracterização 
florestal e critérios geotécnicos 

Diagnóstico rural participativo 

Projetos executivos e levantamentos de 
campo para as intervenções na área urbana 

da bacia 

Monitoramento e controle de queimadas 
(formação de grupos locais) 

Viveiros de mudas – implantação 
e/ou ampliação Projetos demonstrativos para a área rural 

(silvopastoris, agroflorestais, fruticultura e 
reflorestamento ecológico) 

Intervenções para a contenção de 
encostas na área urbana da bacia 

(20 locais previstos) 

Legenda (cor): Levantamentos Básicos e Capacitação Técnica Trabalho Social Intervenções e Equipamentos
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ANEXO I 
 

Especificações Técnico-Financeiras do Projeto-Piloto de 
Controle de Erosão da Bacia do Rio Barra Mansa (RJ) 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
1. A bacia do rio Barra Mansa situa-se na região mais crítica quanto à ocorrência de erosão no 
Estado do Rio de Janeiro, denominada Região do Médio Paraíba, onde se observam vários 
processos de ravinamento e voçorocamento. O relevo muito acidentado e os solos de alta 
erodibilidade representam condições físicas extremamente vulneráveis aos intensos 
desmatamentos sofridos ao longo da história de ocupação da região, desde o “ciclo do café”, no 
século XIX. As terras da bacia estão improdutivas, em maior parte, ocupadas por pastagens 
extensivas e muito degradadas por efeito da erosão hídrica. O crescimento urbano, concentrado 
no curso inferior da bacia, próximo à foz no rio Paraíba do Sul, vem ocorrendo sem cuidados 
geotécnicos, sobre encostas íngremes, desprovidas de cobertura florestal e já muito degradadas 
pelo uso rural. Aos problemas de instabilidade e erosão das encostas, somam-se os problemas de 
inundação das margens ocupadas do rio Barra Mansa, assoreado pela grande carga de 
sedimentos que recebe das encostas degradadas. 

2. No contexto de gestão descentralizada e participativa de bacias hidrográficas, preconizada na 
Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Nº 9433/97), o Laboratório de Hidrologia da COPPE, 
com apoio do Ministério do Meio Ambiente, da UNESCO, do Banco Mundial e do CEIVAP, entre 
outras iniciativas voltadas para a recuperação ambiental da bacia do rio Paraíba do Sul, elaborou 
este projeto de controle de erosão para a sub-bacia do rio Barra Mansa. A equipe responsável 
pela elaboração do projeto contou com apoio e participação de instituições locais, tais como a 
Prefeitura e o SAAE de Barra Mansa, o IEF, a EMATER e representantes da sociedade civil, como 
a ONG Nosso Vale Nossa Vida e a Comissão de Amigos do Rio Barra Mansa - CARIBAM, que 
congrega associações de moradores da região. 

3. Visando enfrentar o problema da erosão das terras da bacia em todos os seus aspectos, causas 
e conseqüências, tanto na área rural como na área urbana, o projeto reúne um conjunto de ações 
de caráter preventivo e corretivo, de âmbito estrutural e não estrutural.  

4. As ações preventivas, de âmbito não estrutural em maior parte, são aquelas voltadas para o 
fortalecimento institucional e para a mobilização social, no sentido de contribuir para um processo 
permanente de envolvimento da sociedade local em atitudes, políticas e ações capazes de evitar o 
desenvolvimento de processos intensos de erosão. Estão previstos levantamentos básicos, 
como o mapeamento geológico-geotécnico do perímetro urbano, capacitação técnica, como a 
realização de cursos que forneçam instrumentos atualizados aos técnicos locais para lidar com o 
problema da erosão no planejamento e controle do uso do solo, mobilização social e educação 
ambiental, onde se estabelecem os meios de participação da sociedade no processo de 
compreensão do problema e de implantação das ações. No conjunto de ações de caráter 
preventivo, a formação de agentes locais para monitoramento e controle de queimadas é das mais 
importantes, por contribuir para o enfrentamento de um dos mais graves problemas ambientais da 
região e para a manutenção dos plantios a serem realizados tanto na área rural como na área 
urbana da bacia.  

5. As ações corretivas, de âmbito estrutural em maior parte, são aquelas voltadas para o 
tratamento direto da erosão em suas áreas de maior ocorrência. Para a área rural da bacia, 
previu-se a implantação de projetos demonstrativos de formas alternativas às atuais formas de uso 
da terra, com sistemas agroflorestais e silvopastoris, fruticultura e reflorestamentos com espécies 
nativas para a proteção de nascentes, margens de rios e topos de morros. Esses projetos deverão 
ser realizados a partir de diagnósticos participativos com os produtores rurais, onde serão 
cuidadosamente analisadas as condições ambientais e sócio-econômicas para a implantação 
dessas alternativas. Para a área urbana, o projeto prevê ações de recuperação em 20 situações 
críticas identificadas nos bairros que fazem parte da bacia, contemplando medidas geotécnicas 
simples e de baixo custo consorciadas com uso de vegetação arbórea, envolvendo os moradores 
na execução e manutenção das obras e plantios, com apoio das ações de mobilização e educação 
ambiental. O objetivo principal nessas intervenções consiste em estabelecer condições técnicas e 
sociais que possam ser apreendidas e valorizadas pelos usuários da bacia, tanto na área rural 
como na área urbana, fortalecendo assim as perspectivas institucionais locais para dar 
continuidade à execução de ações de controle de erosão, para além do prazo e dos recursos do 
projeto. 
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6. Entre as soluções geotécnicas incluídas no projeto, o muro de pneus enquadra-se nessa 
perspectiva, por ser uma solução técnica segura em muitos casos, de baixo custo e de fácil 
apreensão pelos usuários, além de contribuir para a redução do lixo urbano-industrial. O muro de 
pneus é uma técnica testada e aprovada em laboratórios de pesquisa, como o da escola de 
engenharia da PUC do Rio de Janeiro. Porém, sua utilização de fato nas ações de recuperação de 
encostas deste projeto, tal como outras técnicas propostas, deverá ser objeto de avaliação na 
elaboração dos projetos executivos de cada intervenção.   

 

7. Na próxima página, encontra-se um organograma do projeto, indicando as principais interações 
entre seus componentes e em seguida a descrição de cada ação do projeto, relacionadas às suas 
respectivas justificativas e organizadas de acordo com as categorias em que se enquadram. 

 

8. É importante ressaltar que todas as ações previstas neste projeto serão detalhadas, ao nível de 
projeto executivo, pela equipe de coordenação e, quando pertinente, por empresa ou ONG ou 
consultores subcontratados, logo a partir da data oficial de início dos serviços. O escopo e as 
estimativas de custo de cada componente definidas neste projeto básico limitaram-se ao suficiente 
necessário à sua apreciação pela ANA e outras instituições financiadoras/apoiadoras e 
encontram-se de acordo com parâmetros de projetos das respectivas áreas de atuação e de 
acordo com valores de mercado do ano de 2000.  
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COORDENAÇÃO GERAL  

Levantamento aerofotogramétrico / 
bases cartográficas planialtimétricas 

Equipamento de informática 
(micros, impressoras, etc. ) 

Mobilização regional 

Mapeamento geológico-geotécnico da 
área urbana de Barra Mansa 

Mobilização local Educação Ambiental 

Caracterização da vegetação florestal 
nas matas e capoeiras da bacia 

Cursos de capacitação em caracterização 
florestal e critérios geotécnicos 

Diagnóstico rural participativo 

Projetos executivos e levantamentos de 
campo para as intervenções na área urbana 

da bacia 

Monitoramento e controle de queimadas 
(formação de grupos locais) 

Viveiros de mudas – implantação 
e/ou ampliação Projetos demonstrativos para a área rural 

(silvopastoris, agroflorestais, fruticultura e 
reflorestamento ecológico) 

Intervenções para a contenção de 
encostas na área urbana da bacia 

(20 locais previstos) 

Legenda (cor): Levantamentos Básicos e Capacitação Técnica Trabalho Social Intervenções e Equipamentos
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ANEXO – DESCRIÇÃO DAS AÇÕES 
 
 
1. Serviços Preliminares - Coordenação Geral e Executiva 
Justificativa Atividades/Atribuições Especificações 
A complexidade deste projeto, 
onde diversas ações estruturais e 
não estruturais deverão acontecer 
de forma integrada, exige uma 
coordenação permanente e eficaz, 
no sentido de atingir o máximo 
das metas previstas. Além de 
orientar e coordenar a execução 
do projeto e de preparar editais de 
licitação, a coordenação terá 
responsabilidades diretas no 
detalhamento e na execução de 
algumas atividades (indicadas nos 
devidos componentes, abaixo). 

Orientar e coordenar a execução 
de todas as atividades do projeto; 
Elaborar editais de licitação e 
demais documentos oficiais do 
projeto; 
Detalhar e executar atividades 
específicas (indicadas nos itens 
respectivos, abaixo); 
Gerenciar as relações de trabalho 
de pessoas físicas e jurídicas 
contratadas para o projeto; 
Estabelecer diretrizes e critérios 
para os projetos executivos; 
Prestar contas dos gastos do 
projeto ao SAAE e à CAIXA; 
Elaborar relatórios parciais e 
final; 

A coordenação do projeto será 
composta por: 
1 eng. florestal, sênior, especialista 
em planejamento ambiental, com 
experiência em coordenação de 
estudos/projetos ambientais; 
1 eng. agrônomo(a), júnior, com 
experiência em planejamento rural 
participativo; 
1 geólogo(a)-geotécnico(a), sênior, 
com experiência em análise e 
controle de processos de 
voçorocamento. 

 
 
2. Levantamentos Básicos e Capacitação Técnica: 
2.1. Levantamento aerofotogramétrico de toda a bacia 
Justificativa Atividades/Atribuições Especificações 
Este levantamento é básico para o 
detalhamento dos projetos 
demonstrativos da área rural, bem 
como para os estudos de 
caracterização das matas ainda 
existentes na bacia , além de ser 
um fim em si mesmo, atualizando 
a topografia (com a localização 
em escala das ravinas e 
voçorocas) e a ocupação e uso do 
solo na região. 

 
Võo 1:30.000; 
Apoio terrestre; 
Aerotriangulação; 
Restituição 1:10.000; 
Reambulação; 
Edição / Revisão; 
Desenhos finais. 
 

Consiste de vôo aerofotogramétrico 
convencional e produção de 
ortofotocarta digital na escala de 
1:10.000, incluindo todo o perímetro 
urbano de Barra Mansa.  
Será executada por empresa 
especializada, a partir de licitação. 

2.2. Mapeamento geológico-geotécnico 
Justificativa Atividades/Atribuições Especificações 
A crítica situação de ocorrência 
de deslizamentos e movimentos 
de massa em toda a área urbana 
de Barra Mansa justifica a 
urgente necessidade de realização 
deste mapeamento, como 
subsídio a ações de controle de 
erosão e como instrumento de 
planejamento e licenciamento 
urbano. 

Levantamento e análise de mapas 
e informações secundárias; 
Levantamento e análise das bases 
cartográficas disponíveis; 
Levantamentos de campo; 
Confecção de mapa geológico-
geotécnico; 
 

Esta atividade deverá incluir a 
análise geológico-geotécnica e o 
mapeamento de áreas de risco real e 
potencial, indicando níveis de 
criticidade.  
Será executada por empresa 
especializada, a partir de licitação. 
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2.3. Caracterização da Vegetação Florestal 
Justificativa Atividades/Atribuições Especificações 
Conforme diagnóstico realizado 
para o projeto (PPG-RE-037-R0), 
existem 200 ha de matas na bacia, 
além de 1.200 ha de formações 
secundárias (capoeiras). O 
conhecimento florístico dessas 
áreas será útil para a manutenção 
do viveiro, além apoiar ações de 
educação ambiental  e pesquisa 
universitária. 

Análise da distribuição 
fitosionômica nos mapas da bacia 
(ortofotos); 
Viagem de reconhecimento; 
Seleção de pontos de 
amostragem; 
Levantamentos de campo;  
Herbarização; 
Processamento dos dados; 
Elaboração de relatórios.  

Consistirá de levantamento da 
vegetação florestal natural existente 
na bacia, por amostragem, com 
identificação florística, fenológica e 
avaliação das características 
ecológicas e usos potenciais. Deverá 
ser executado por equipe de 
botânica (através de convênio com 
Universidade), atuando em conjunto 
com os projetos demonstrativos da 
área rural. 

2.4. Cursos de capacitação 
Justificativa Atividades/Atribuições Especificações 
Estes cursos têm por função a 
capacitação de técnicos de 
instituições locais para o uso das 
informações geradas e dos 
métodos e técnicas utilizadas no 
projeto, especialmente nas ações 
de mapeamento geológico-
geotécnico e caracterização da 
vegetação. 

Identificação e seleção do 
público-alvo dos cursos; 
Produção de material didático 
incluindo produtos gerados nos 
itens 2.2 e 2.3; 
Planejamento das atividades dos 
cursos – aulas teóricas e práticas; 
Realização dos cursos; 
Elaboração de relatórios. 
  

Serão aplicados 3 cursos de 40 horas 
cada: um abrangendo informações 
florestais (a ser ministrado pela 
equipe de botânica) e dois 
abrangendo as questões geotécnicas: 
um para uso do mapeamento e um 
sobre normas técnicas e legais para 
ocupação de encostas (a serem 
licitados juntamente com o 
mapeamento geológico-geotécnico). 

2.5. Diagnóstico rural participativo 
Justificativa Atividades/Atribuições Especificações 
As condições de degradação das 
terras da região resultam de 
práticas seculares de 
desmatamento, queimadas, 
sobrepastoreio e agricultura sem 
técnicas de conservação de solo. 
Para que se possa reverter essas 
condições, através de 
reflorestamentos e outras formas 
de uso e manejo do solo, é 
fundamental que os 
produtores/proprietários rurais 
sejam envolvidos na análise do 
problema e na discussão e 
planejamento das soluções 
propostas neste projeto. 

Levantamento, análise e síntese 
de dados secundários; 
Discussão dos dados e 
formulação de hipótese inicial; 
Planejamento de entrevistas e 
formulação de roteiro; 
Entrevistas e reuniões; 
Sistematização e análise; 
Devolução e planejamento de 
continuidade; 
Elaboração de relatório; 
Publicação de cartilha para a 
comunidade. 

Este diagnóstico será realizado com 
apoio técnico de ONG com 
experiência em planejamento rural 
participativo, junto aos produtores 
rurais e/ou seus legítimos 
representantes. Os resultados desta 
atividade darão subsídios para o 
detalhamento dos projetos 
demonstrativos para a área rural da 
bacia. 
A equipe de coordenação geral do 
projeto participará diretamente do 
planejamento e da execução das 
atividades do diagnóstico. 
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2.6. Monitoramento e controle de queimadas 
Justificativa Atividades/Atribuições Especificações 
As queimadas ocorrem na região 
por diversas razões (controle da 
pastagem, queima de lixo, 
“limpeza” para cultivo, etc.) e 
tomam dimensões perigosas à 
população e prejudiciais ao meio 
ambiente quando praticada em 
períodos mais secos. Solos que 
sofrem queimadas freqüentes 
perdem grande parte de sua 
resistência à erosão. O controle 
das queimadas é fundamental 
para a recuperação da bacia e 
para a manutenção dos plantios 
efetuados no projeto. 

Levantamento e sistematização de 
dados sobre ocorrências e causas 
das queimadas na região; 
Identificação de pessoal na 
comunidade para formação dos 
grupos locais de monitoramento e 
controle; 
Planejamento de atividades de 
capacitação, junto aos técnicos 
das instituições; 
Preparo de material didático e 
aquisição de material de campo;  
Realização das atividades de 
capacitação; 
Elaboração de relatórios 

Caberá à coordenação do projeto 
fazer o detalhamento e orientar a 
implantação desta atividade, que 
consistirá na formação de grupos 
locais de moradores (máximo de 20 
pessoas), capacitados por técnicos 
das instituições responsáveis (Corpo 
de Bombeiros, Batalhão Florestal, 
IEF,...)  para monitorar a ocorrência 
de incêndios e para controlar 
pequenos focos (equipados com 
material básico). Os custos deste 
treinamento foram estimados pelo 
Grupamento Florestal do Corpo de 
Bombeiros do Estado do Rio. 

2.7. Levantamentos de campo para as intervenções na área urbana 
Justificativa Atividades/Atribuições Especificações 
A ausência de dados primários 
(plantas planialtimétricas, estudos 
pedológicos e geológicos, etc.) 
sobre as condições topográficas e 
de solos da área urbana 
determinam a necessidade de 
execução desses levantamentos 
para subsidiar o detalhamento de 
cada intervenção proposta. 

Análise dos dados disponíveis 
sobre condições de solo da área 
abrangida pelas intervenções; 
Coleta de amostras de solo e 
análises de laboratório; 
Processamento dos dados; 
Mobilização de equipe e 
levantamentos topográficos; 
Produção de mapas topográficos; 
Elaboração de relatórios. 

Serão realizados levantamentos 
topográficos, ensaios de 
cisalhamento, sondagens e 
caracterização dos solos. Estas 
atividades deverão ser executadas 
pela empresa contratada para 
realizar os projetos executivos das 
intervenções. 

2.8. Projetos executivos para as intervenções na área urbana 
Justificativa Atividades/Atribuições Especificações 
Foram identificados 20 locais na 
área urbana que necessitam de 
ações estruturais de contenção de 
encostas. As intervenções 
esboçadas para esses locais, no 
documento-base do projeto, 
devem ser detalhadas para sua 
efetiva execução.  
Vale lembrar que estes projetos 
executivos diferem muito do 
convencional em obras 
geotécnicas, tendo em vista que 
essas intervenções serão 
detalhadas e executadas com o 
envolvimento dos moradores na 
discussão das causas dos 
problemas de erosão e na 
definição e implantação das 
soluções, que deverão ser 
mantidas pelos mesmos. 

Análise dos dados disponíveis 
sobre o projeto (no documento-
base e nos resultados já obtidos); 
Reunião com representantes dos 
moradores e agentes de educação 
ambiental; 
Planejamento das atividades de 
campo; 
Levantamentos de campo; 
Dimensionamento das 
intervenções; 
Elaboração de mapas, desenhos, 
planilhas,...; 
Elaboração de projeto executivo, 
com especificações técnicas e 
operacionais de cada intervenção. 
 

O detalhamento técnico das ações de 
contenção de encostas deverá incluir 
as especificações de dimensões e 
custos dos materiais e dos serviços 
de campo necessários, bem como os 
cronogramas e os procedimentos de 
execução, a serem definidos em 
conjunto com o componente social 
do projeto. A elaboração destes 
projetos fará parte das atividades da 
empresa licitada para a execução das 
obras de contenção.  
A licitação deverá ser feita por 
conjunto de intervenções: a) áreas 4, 
5 e 5a; b) áreas 14, 15, 16, 17 e 18; 
c) áreas 1, 2 e 3; d) áreas 6, 7, 8 e 9; 
e e) áreas 10,11,12, 13 e 19. 
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3. Trabalho Social: 
3.1. Mobilização local 
Justificativa Atividades/Atribuições Especificações 
Este projeto traz, em sua 
concepção, uma diretriz 
fortemente voltada para a 
mobilização social em torno do 
problema da erosão, suas causas e 
conseqüências. Além da 
participação dos atores sociais 
diretamente envolvidos nas ações 
do projeto, em atividades de 
educação ambiental (item 3.2), 
considera-se igualmente 
importante a divulgação das 
ações, como  processo de 
conscientização da sociedade 
local. 

Visando à divulgação e discussão 
periódica do projeto, o trabalho 
de mobilização local 
compreenderá as seguintes 
atividades: 
Identificação do público alvo; 
Elaboração de banco de dados; 
Preparação de material 
expositivo; 
Definição de modos de 
abordagem e desenvolvimento 
das reuniões setoriais e 
seminários; 
Definição de agenda de eventos; 
Realização dos eventos; 
Elaboração de relatórios.  

A coordenação geral/executiva do 
projeto, contando com apoio 
institucional local, se incumbirá de 
preparar material de divulgação do 
projeto e de realizar debates, 
seminários, encontros, etc. com 
diversos setores da sociedade 
(empresários, industriais, 
comerciantes, educadores, 
representantes de organizações 
sociais, etc), durante sua execução. 
Deverá ser formada uma Comissão 
de Acompanhamento do projeto, 
com representantes do poder público 
e da sociedade civil. 

3.2. Educação ambiental 
Justificativa Atividades/Atribuições Especificações 
As intervenções previstas para a 
bacia obrigatoriamente incluem a 
participação dos moradores nas 
fases de planejamento detalhado, 
de execução e de manutenção. O 
processo de envolvimento dos 
moradores deverá ser permeado 
pela educação ambiental, como 
meio de esclarecimento, 
discussão e tomada de 
consciência sobre os problemas e 
soluções em foco no projeto. 

Preparação de material expositivo 
e definição de estratégia de 
abordagem com público alvo; 
Reunião com representantes dos 
moradores; 
Identificação e cadastramento de 
espaços públicos (escolas, igrejas, 
centros comunitários, etc.); 
Identificação e cadastramento de 
organizações da sociedade civil; 
Levantamento de iniciativas 
locais  de educação ambiental; 
Reuniões com professores e 
representantes comunitários; 
Formação de agentes de educação 
ambiental; 
Planejamento e execução das 
atividades dos agentes. 
Elaboração de relatórios. 
 

Com apoio de consultoria em 
métodos de educação ambiental, 
serão formados agentes para atuar 
nas comunidades atendidas pelo 
projeto. Estes agentes, remunerados 
pelo projeto, realizarão atividades 
sistemáticas de educação ambiental, 
de acordo com o desenvolvimento 
das intervenções programadas.  
As atividades previstas neste 
componente, bem como nos itens 
relativos à mobilização social e 
regional, estão melhor descritas no 
Projeto de Trabalho Social. No 
entanto, o detalhamento dessas 
ações, com especificações de custos 
e atividades, será realizado pela 
equipe de coordenação geral do 
projeto, no início do cronograma do 
projeto-piloto. 
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3.3. Mobilização regional 
Justificativa Atividades/Atribuições Especificações 
No contexto de um projeto-piloto 
de ambições complexas para o 
enfrentamento do problema da 
erosão em uma bacia 
hidrográfica, articulando 
componentes rurais e urbanos em 
um processo de gestão 
participativa, é fundamental a 
divulgação ampla do seu 
andamento e a troca de 
informações e experiências com 
outras iniciativas em curso. 

Identificação de pessoas e 
instituições a serem convidadas 
para os seminários; 
Definição dos participantes locais 
e suas respectivas atividades; 
Programação e orçamento 
detalhados dos gastos com os 
seminários; 
Realização dos seminários; 
Elaboração de relatórios. 

A coordenação geral do projeto, 
com apoio institucional local e/ou 
regional, realizará 3 seminários 
regionais, durante o 
desenvolvimento e ao final do 
projeto, convidando as diversas 
instituições que atuam, direta ou 
indiretamente, com as questões 
abrangidas pelo projeto. 

 
 
4. Intervenções e Equipamentos: 
4.1. Equipamento de informática 
Justificativa Atividades/Atribuições Especificações 
O projeto produzirá grande 
quantidade de dados e 
informações que serão 
armazenadas e manuseadas pelos 
executores e técnicos locais. 
Mapas geotécnicos, mapas de 
localização e especificação das 
intervenções urbanas e rurais, 
tabelas, gráficos, material de 
divulgação e educativo, etc. 
necessitam de equipamento de 
informática de uso exclusivo do 
projeto. 

Serão adquiridos: 
1 computador, com modem, zip 
driver, cd-rom, monitor de 17” 
1 impressora deskjet 
1 scanner de mesa 
1 plotter 
1 gravador de cd 
softwares (Corel, AutoCAD, etc.) 
mat cons. (cartuchos, diskettes, 
cds, zip disks, papéis,..) 

O equipamento deverá ser instalado 
na Coordenadoria de Meio 
Ambiente do SAAE de Barra Mansa 
– RJ, onde ficará sediada a 
coordenação do projeto.  

4.2. Viveiro de mudas 
Justificativa Atividades/Atribuições Especificações 
Tanto as ações de contenção de 
encostas na área urbana, como os 
projetos demonstrativos da área 
rural demandarão grandes 
quantidades de mudas, inclusive 
para a manutenção dos plantios 
por 3-4 anos após sua execução. 
O viveiro visa atender parte dessa 
demanda, induzir e suprir novas 
demandas e estimular a produção 
de espécies de ocorrência local e 
o envolvimento da população em 
todas fases de reflorestamento. 

Escolha do local para a instalação 
de viveiro e/ou ampliação do que 
já existe; 
Elaboração de projeto técnico; 
Definição de espécies e fontes de 
sementes; 
Construção das instalações do 
viveiro; 
Contratação de pessoal 
permanente; 
Aquisição de sementes e 
insumos; 
Produção estimada em 150 a 200 
mil mudas por ano.  

Em princípio (e visando compor os 
custos), será instalado um único 
viveiro, em área destinada pela 
prefeitura de Barra Mansa. No 
entanto, a partir dos resultados  do 
diagnóstico participativo, é possível 
que se decida pela implantação de 
um pequeno viveiro comunitário, 
reduzindo o dimensionamento do 
viveiro municipal. A construção 
poderá ser por empresa licitada ou 
por instituição local com mão-de-
obra da comunidade. Essas 
definições ficarão a cargo da 
coordenação geral do projeto, em 
acordo com os atores interessados e 
as instituições financiadoras. 
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4.3. Projetos demonstrativos da área rural 
Justificativa Atividades/Atribuições Especificações 
A pastagem é a forma de uso 
rural predominante na bacia e, em 
geral, de baixa produtividade. A 
ausência de cobertura florestal 
nos topos dos morros, nascentes, 
margens de rios e encostas mais 
íngremes agrava a situação de 
degradação das terras. Existem 
inúmeras voçorocas de grandes 
dimensões e de difícil controle 
Este cenário pode ser modificado, 
com a introdução de formas de 
uso mais adequadas, que vêm 
sendo estudadas e experimentadas 
em várias regiões do país, 
inclusive na própria bacia do 
Paraíba do Sul, que podem 
melhorar as condições ambientais 
e sócio-econômicas das 
propriedades rurais. 

Com base no diagnóstico 
participativo, serão realizadas as 
seguintes atividades: 
Identificação e levantamento de 
detalhe das condições ambientais 
dos locais a serem implantados os 
projetos; 
Locação em mapa 1:10.000 das 
áreas a serem plantadas; 
Elaboração dos projetos:  
definição de espécies, métodos 
de cultivo e manejo; 
dimensionamento e orçamento 
detalhados; 
definição das atribuições na 
participação dos proprietários e 
produtores; 

Implantação dos plantios. 
Elaboração de relatórios. 

Tendo em vista o caráter 
experimental desta ação, a sua 
realização de fato dependerá do 
diagnóstico participativo, quando 
serão identificados os produtores 
interessados e as condições técnicas 
de campo. A coordenação geral fará 
o planejamento detalhado dos 
projetos demonstrativos, junto aos 
produtores e seus representantes 
institucionais. A expectativa é de 
implantar 34 ha de sistema 
silvopastoril (“pastagens 
sombreadas”), 12 ha de sistema 
agroflorestal, 12 ha de fruticultura e 
22 ha de reflorestamento ecológico 
(de proteção), visando “demonstrar” 
aos usuários das terras da bacia a 
possibilidade de melhorar as 
condições ambientais e de 
produtividade dos solos.  

 
4.4. Intervenções na área urbana 
Justificativa Atividades/Atribuições Especificações 
A ausência de critérios 
geotécnicos e de medidas 
preventivas de controle de erosão 
no processo de loteamento e 
construção urbana é um problema 
comum nas cidades brasileiras 
situadas em regiões de relevo 
acidentado. Nos bairros mais 
pobres, a situação tende a ser 
mais grave pela falta de recursos 
dos moradores para construir em 
condições mais seguras ou para 
realizar obras de contenção. O 
poder público, por outro lado, 
costuma estar despreparado 
técnica e financeiramente para 
realizar um bom planejamento 
urbanístico, a fiscalização e o 
controle da ocupação. 

A execução das intervenções na 
área urbana será detalhada nos 
projetos executivos (item 2.8) e 
deverá compreender as seguintes 
atividades principais: 
Reunião com moradores que 
participarão da execução das 
intervenções, com apoio dos 
agentes de educação ambiental; 
Preparação das instalações de 
canteiro de obras e aquisição de 
material; 
Execução das obras geotécnicas; 
Preparação do terreno para 
plantio das mudas; 
Execução dos plantios; 
Elaboração de relatório. 
 

As áreas que necessitam de medidas 
corretivas para o controle da erosão 
no perímetro urbano da bacia 
apresentam diversas situações 
quanto aos tipos de erosão em curso 
e quanto às condições de ocupação e 
uso do solo.  
A seguir encontra-se a descrição de 
cada área, individualmente, quanto 
ao problema e à solução proposta, 
acompanhada de croquis, todos na 
escala de 1:2.000. Fotos ilustrativas 
de cada área podem ser vistas no 
documento original deste projeto 
(PPG-RE-037-R0). Tendo em vista 
que já se passaram mais de 2 anos 
da elaboração deste projeto, a 
revisão das situações em campo e 
dos custos estimados poderá resultar 
em alterações nas soluções 
propostas e até mesmo em exclusão 
de algumas áreas menos críticas. 
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DESCRIÇÃO DO PROBLEMA SOLUÇÃO PROPOSTA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

2.4.1 –  Área 1: Bairro Apóstolo Paulo, rua Pedro Flores 

Neste local ocorrem duas voçorocas, paralelamente dispostas e de 
pequeno porte, com cerca de 30 m de comprimento e 3 m de 
profundidade, que estão relacionadas exclusivamente a ação de 
fluxos d’água superficiais. Ocorrem na porção inferior de uma 
encosta predominantemente convexa, com cerca de 140 m de 
comprimento e 80 m de desnível, com cobertura de gramíneas e 
algumas partes de vegetação arbustiva pioneira (macega). As 
voçorocas apresentam um processo incipiente de revegetação 
natural. 

Devido ao pequeno porte das voçorocas, ao processo erosivo 
associado apenas a escoamento superficial e à uma regeneração 
natural incipiente torna-se necessário apenas o plantio de 
leguminosas arbóreas de rápido crescimento, em uma faixa da 
encosta abrangendo a localização das voçorocas, de modo a 
diminuir o escoamento superficial, evitando o avanço da erosão. 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma área 
de 2,0 ha, prevendo-se espaçamento médio de 2 x 2 m 
entre as mudas. 
 

2.4.2 –  Área 2: Bairro Apóstolo Paulo, rua Santa Fé (“rua da pedreira”) 

Trata-se de uma voçoroca com aproximadamente 70 m de 
comprimento, profundidade variando de 3 a 10 m e largura em torno 
de 8 m. Situa-se em uma encosta convexa com 200 m de 
comprimento e 80 m de desnivelamento, onde ocorre um solo 
coluvionar amarelado com cerca de 2 m de espessura, superposto a 
um solo saprolítico avermelhado de um gnaisse rico em feldspato, 
que mostra ainda aspectos da foliação metamórfica, com mergulho 
de 45o para NW. Esta encosta apresenta vegetação variando entre 
gramínea e macega, mas o interior da voçoroca apresenta-se 
praticamente isento de vegetação, exceto na desembocadura. É 
uma voçoroca ativa, em que há nítido transporte de sedimento 
internamente, acionada por escoamento superficial e que apresenta 
rupturas em suas paredes internas devido à profundidade 
pronunciada. Contudo, é possível afirmar que não há participação 
de fluxos subsuperficiais em sua evolução erosiva, dada a 
observação do nível d’água muito profundo de um poço residencial, 
localizado poucos metros à jusante da desembocadura da voçoroca. 

Uma vez que há o aprofundamento da voçoroca por ação do 
escoamento superficial, é recomendável a execução de barragens 
internas que permitam a passagem controlada da água sem que 
haja remoção de sedimentos. As barragens podem ser construídas 
com sacos de solo-cimento (aproveitando o próprio solo interno da 
voçoroca) e tomando-se o cuidado de inserir entre os sacos, a uma 
altura de 0,5 m do fundo, tubos de PVC (100 mm) para escoamento 
da água. Por fim, recomenda-se o plantio de leguminosas arbóreas 
de rápido crescimento em faixa ao longo da voçoroca, a fim de 
aumentar a infiltração, ao longo do tempo, evitando a geração de 
fluxos superficiais na encosta, contribuintes do avanço erosivo. 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma área 
de 0,8 ha, prevendo-se espaçamento médio de 2 x 2 m 
entre as mudas. 
Construção de 03 barramentos (9m³) com passagem 
controlada da água, através de empilhamento de sacos 
de solo-cimento (razão 7,5%). 

 

2.4.3 –  Área 3: Bairro Estamparia, rua Domingos José Dantas 

Ocorrem erosões superficiais em uma encosta composta por 
afloramentos de rocha (gnaisse quartzo-feldspático bandado) e 
solos muito rasos (litossolos), praticamente sem cobertura vegetal, 
apenas com vegetação herbácea. As ruas à jusante apresentam 
evidências de chegada de sedimentos, inclusive com assoreamento 
do sistema de drenagem pluvial, mostrando a necessidade de 
controle do processo erosivo. 

Devido ao tipo de solo, raso e pobre em nutrientes, e à expressiva 
presença de afloramentos rochosos, torna-se necessário uma 
revegetação da encosta com mistura de espécies de porte arbóreo 
e arbustivo, perfazendo aproximadamente 2,8 ha. Nesta situação o 
efeito da revegetação estará ligado ao aumento da resistência 
cisalhante no topo do solo, através do crescimento do sistema 
radicular, ao longo do tempo. 

Plantio de mudas de espécies arbóreas e arbustivas, 
em uma área de 2,8 ha, prevendo-se espaçamento 
médio de 2 x 2 m entre as mudas. 
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DESCRIÇÃO DO PROBLEMA SOLUÇÃO PROPOSTA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

2.4.4 –  Área 4: Bairro Boa Sorte, rua morro da Barbará S/A 

Ruptura circular rasa em solo saprolítico envolvendo uma área de 
aproximadamente 2 ha, possivelmente ocorrida a mais de 30 anos, 
onde se observa atualmente pequenos movimentos de massa 
internos e ocorrências de erosão superficial. No interior da ruptura 
há a presença de eucaliptos já de porte alto. Há na base da ruptura 
algumas medidas de contenção e melhoria das condições de 
drenagem superficial, com muro de peso feito de concreto e sistema 
de coleta com canaletas e tubos. Apesar disso, verifica-se intensa 
deposição de sedimento diretamente no leito do rio Barra Mansa, 
formando um nítido leque aluvial, responsável por intenso 
assoreamento do canal, causando inclusive alteração na direção do 
fluxo do rio. 

Apesar das contenções, canaletas e vegetação existentes, ainda é 
necessário plantio adensado para se obter um aumento de 
resistência ao cisalhamento no topo do solo, de modo a evitar as 
pequenas rupturas internas e erosão por escoamento superficial. 
Recomenda-se um plantio além da área restrita à ruptura, de modo 
a abranger toda área de contribuição da encosta junto ao rio Barra 
Mansa, tendo em vista o transporte de sedimentos por erosão 
superficial diretamente para o rio. Ainda é necessário também a 
ampliação das canaletas de drenagem, principalmente na porção 
superior da ruptura, a fim de evitar a concentração de escoamento 
superficial na base da encosta. Por fim, devem ser construídas 
caixas de retenção de sedimentos, antes das saídas do sistema de 
drenagem superficial, a fim de evitar a chegada direta de 
sedimentos ao rio Barra Mansa. 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma área 
de 2,3 ha, prevendo-se espaçamento médio de 2 x 2 m 
entre as mudas. 
Construção de 03 barramentos (9m³) com passagem 
controlada da água, através de empilhamento de sacos 
de solo-cimento (razão 7,5%). 
Construção de 584 m de canaletas de drenagem na 
encosta com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 
Construção de 2 caixas de retenção de sedimentos / 
caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 m. 

2.4.5 –  Área 5: Bairro Boa Vista I, rua Bom Jesus 

Voçoroca ativa, de grande dimensão, com cerca de 300 m de 
comprimento, 12 m de profundidade e largura variando entre 5 e 40 
m, desenvolvendo-se ao longo de um fundo de vale largo, 
avançando predominantemente em saprolito de gnaisse quartzo-
feldspático (granitóide rio Turvo). Nos dias de observação não havia 
fluxo d’água no canal principal da voçoroca, mas há indícios de 
participação de fluxos subsuperficiais em seu desenvolvimento, 
além da ação erosiva por escoamento superficial, provavelmente 
durante períodos chuvosos mais prolongados. Apresenta também 
diversos movimentos de massa associados, tanto nas paredes 
laterais como em sua desembocadura, tendo sido relatado por 
moradores locais deslocamentos e destruição de casas construídas 
sobre o solo depositado em sua desembocadura durante meses 
chuvosos, caracterizando condições de “creep”. 

Visto que é uma situação erosiva de grande porte e mais complexa, 
é necessária a execução de canaletas de drenagem superficial ao 
redor da voçoroca, com descidas através de escadas de drenagem, 
até o fundo, no canal principal da mesma. É necessária também a 
construção de barramentos internos (estima-se 4 barragens) para 
diminuição da energia dos fluxos e para a retenção de sedimentos 
no interior do canal principal, mas com permissão de escoamento 
durante os períodos chuvosos ou eventos de chuva intensos. É 
indicada a construção de barramentos através de muros de peso 
compostos por pneus amarrados e com compactação de solo (ou 
escória de alto forno), contendo tubos de PVC (300 mm) em forma 
de ‘L’ que funcionem como vertedouros. Tais muros deverão ter 
uma extensão lateral de 15 m, com 2 de altura e largura em torno 
de 1,2 m. O processo de contenção da encosta será completado 
com o plantio de leguminosas arbóreas de rápido crescimento em 
toda a área da bacia onde se localiza a voçoroca, assim como em 
seu interior. 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma área 
de 6,0 ha, prevendo-se espaçamento médio de 2 x 2 m 
entre as mudas. 
Construção de 560 canaletas de drenagem na encosta 
com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 
Construção de 9 caixas de retenção de sedimentos / 
caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 m. 
Construção de 60 m escadas de drenagem íngremes 
(45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 
Construção de 04 barramentos (144 m3) com 
passagem controlada da água, através de muros de 
peso com pneus amarrados e compactados com solo 
e/ou escória de alto forno. 
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2.4.6 –  Área 5a: Bairro Boa Vista I, rua Bom Jesus 

Lateralmente à desembocadura da voçoroca da área 5 ocorre uma 
ruptura recente, atingindo a parte posterior de duas residências. 
Trata-se de uma ruptura rotacional em colúvio e saprolito de gnaisse 
bandado, induzida pela instabilização de um corte com cerca de 4 m 
de altura, executado para retirada de material de empréstimo e 
construção das duas casas, situadas muito próximas ao corte, logo 
a jusante. 

Para controle da ruptura circular é necessária a colocação de um 
muro de peso, entre as casas e o corte, a fim de cessar o 
deslocamento e rompimento do solo com a restauração da 
sustentação dos materiais da encosta. Sobre a encosta devem ser 
plantadas espécies arbóreas de rápido crescimento. Sobre o muro 
de solo reforçado com pneus podem ser plantadas espécies 
escandentes, que  ajudam a evitar o arrraste de solo superficial 
para o fundo das casas, enquanto as árvores se desenvolvem. 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma área 
de 180 m², prevendo-se espaçamento médio de 1 x 1 
m entre as mudas. 
Construção de muro de peso (89 m3) com pneus 
amarrados, com 13,70 x 2,70 x 2,40 m, compactados 
com solo e/ou escória de alto forno (razão 1:2). 

2.4.7 –  Área 6: Bairro Monte Cristo, rua José Sabino 

A execução de corte à meia-encosta para implantação da Rua José 
Sabino, com cerca de 4 m de altura em substrato de saprolito 
gnáissico bandado e colúvio, fez surgir diversos sulcos de erosão 
gerados por fluxos de escoamento superficial. Agravando a 
situação, foram executados novos cortes para aplainamento dos 
lotes perpendiculares ao arruamento, levando ao surgimento de 
rupturas. Com o passar do tempo, a evolução das ravinas 
associadas aos cortes para aplainamento de lotes, ampliou as 
formas erosivas, formando trechos com movimentos de massa de 
maiores dimensões e comprometendo a estabilidade da encosta a 
montante. Atualmente observa-se movimentos de massa e erosões 
superficiais em muitos locais da encosta, atuando sobre casas já 
construídas e trazendo sérios riscos aos moradores. 

Em um trecho da rua contendo uma ampla erosão conjugada a 
movimentos de massa, porém sem ocupação, é viável a construção 
de um muro de contenção feito com pneus, que deverá apresentar 
cerca de 80 m de extensão e 3 m de altura. Em outros trechos 
menores, já com presença de casas, não parece viável a 
construção de obras de contenção, principalmente devido a 
inexistência de espaço entre os fundos das construções e o corte 
na encosta. Nestes casos só é possível a construção de cortinas 
atirantadas, que embora sejam eficientes na contenção de 
rupturas, são obras de custo bastante elevado. Por outro lado, para 
contenção das ravinas geradas por escoamento superficial torna-se 
mais eficiente a construção de canaletas de drenagem, para coletar 
e disciplinar os fluxos superficiais atuantes na encosta, levando-os 
até as caixas de retenção de sedimentos e escadas de drenagem, 
para posterior deságüe nos canais dos fundos de vale. Vale 
ressaltar que as caixas de retenção de sedimentos também têm a 
função de reduzir a energia da água que é conduzida pelas 
canaletas, antes do escoamento pelas escadas de drenagem. 
Considerando a ocorrência generalizada de erosão superficial na 
encosta, recomenda-se o plantio de leguminosas arbóreas de 
rápido crescimento, em toda a área da encosta contribuinte à Rua 
José Sabino, diminuindo (com o passar do tempo) e escoamento e 
tornando mais eficiente a drenagem superficial. 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma área 
de 4,0 ha, prevendo-se espaçamento médio de 2 x 2 m 
entre as mudas. 
Construção de 440 m canaletas de drenagem na 
encosta com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 
Construção de 3 caixas de retenção de sedimentos / 
caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 m. 
Construção de 120 m de escadas de drenagem 
íngremes (~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 
m. 
Construção de muro de peso (660 m3) com pneus 
amarrados, com 110,0 x 2,0 x 3,0 m, compactados com 
solo e/ou escória de alto forno (razão 1:2). 
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2.4.8 –  Área 7: Bairro Monte Cristo, rua José Sabino (encosta oposta) 

Trata-se de uma ruptura rasa,  ocorrida em colúvio, com 50 m de 
largura e 30 m de comprimento, tendo profundidade de no máximo 1 
m. Tal ruptura foi possivelmente induzida pelo corte de implantação 
da rua e posterior retirada de material, em uma situação de forte 
declividade do terreno e forma côncava da encosta em associação 
ao avanço da frente de umidade e conseqüente perda de sucção 
entre os grãos do solo, durante um evento de chuva de longa 
duração ou de elevada intensidade. Além disso, a encosta ao redor 
da ruptura também apresenta alguns indícios de erosão superficial, 
provavelmente relacionada à declividade,  à forma da encosta e à 
ausência de cobertura florestal. 

Uma vez que não há ocupação na área atingida parece se 
suficiente a construção de um muro de peso na base da ruptura, 
junto ao arruamento, com cerca de 50 m de extensão e 2 m de 
altura. Ao redor da ruptura é recomendável a colocação de 
canaletas de drenagem, que possam conduzir os fluxos coletados 
até uma caixa de retenção situada no nível da rua, para então 
conduzi-los por escada de drenagem até o canal existente no fundo 
do vale. Recomenda-se também o plantio de leguminosas arbóreas 
de rápido crescimento no trecho de contribuição dos fluxos d’água 
superficiais da encosta, perfazendo um total de 2,4 ha. 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma área 
de 2,4 ha, prevendo-se espaçamento médio de 2 x 2 m 
entre as mudas. 
Construção de 240 m de canaletas de drenagem na 
encosta com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 
Construção de 4 caixas de retenção de sedimentos / 
caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 m. 
Construção de 80 m de escadas de drenagem 
íngremes (~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 
m. 
Construção de muro de peso (240 m3) com pneus 
amarrados, compactados com solo e/ou escória de alto 
forno (razão 1:2). 
 

2.4.9 –  Área 8: Bairro São Pedro, rua Nestor de Carvalho 

Voçorocamento intensamente ativo, localizado em fundo de 
concavidade com 0,5 ha em área de pastagem, apresentando 
dimensões em torno de 100 m de extensão e profundidade variando 
de 1 a 12 m, erodindo materiais coluviais e saprolito de gnaisse 
granoblástico, rico em quartzo e feldspato (granitóide rio Turvo). Tais 
solos mostram-se arenosos e bastante friáveis. Neste local esta 
rocha apresenta direção de foliação aproximadamente paralela ao 
eixo da voçoroca (NE-SW) com mergulho de 45 graus no sentido 
NW, evidenciando aqui um forte controle lito-estrutural em seu 
desenvolvimento. As observações de campo permitem avaliar que o 
processo erosivo é comandado pelo escoamento superficial, 
predominantemente, embora não seja rejeitada a possibilidade de 
ocorrência de fluxos subsuperficiais em prolongados períodos de 
chuva. 

Sendo o escoamento superficial o fator preponderante nesta 
erosão, recomenda-se a utilização de canaletas de drenagem em 
torno da porção superior do voçorocamento, com o objetivo de 
coletar os fluxos para as caixas de retenção e posteriormente, 
através de escadas de drenagem, até o canal principal da 
voçoroca, que também deverá ter canaleta de fundo. Ao longo 
desta canaleta é necessário a execução de barramentos, a fim de 
diminuir a energia de escoamento e reter sedimentos 
transportados. A partir da desembocadura, a canaleta do fundo da 
voçoroca deve chegar a uma caixa de retenção, ligada a uma 
escada de drenagem que conduza o fluxo até o córrego principal a 
jusante. De modo a diminuir a produção de escoamento superficial 
ao longo do tempo,  é indicado o plantio de leguminosas  arbóreas 
de rápido crescimento, em torno e no interior da voçoroca. 
 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma área 
de 0,5 ha, prevendo-se espaçamento médio de 2 x 2 m 
entre as mudas. 
Construção de 03 barramentos (9m³) com passagem 
controlada da água, através de empilhamento de sacos 
de solo-cimento (razão 7,5%). 
Construção de 60 m de canaletas de drenagem na 
encosta com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 
Construção de 5 caixas de retenção de sedimentos / 
caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 m. 
Construção de 60 m de escadas de drenagem 
íngremes (~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 
m. 
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2.4.10 –  Área 9: Bairro São Pedro, rua Rodolfo Marques 

Ocorrência de duas voçorocas em dois eixos de uma concavidade 
em encosta, uma menor com cerca 30 m de comprimento e bastante 
rasa (da ordem de 2 m) e outra com 50 m, mais profunda e larga, 
erodindo solo coluvial e saprolito. Até o momento, a atividade 
erosiva parece estar associada apenas ao fluxo superficial, uma vez 
que ambas encontram-se em posição elevada em relação ao 
córrego no fundo de vale. Isto leva a crer que não há afloramento do 
lençol freático regional no fundo destas voçorocas. Toda a 
vegetação no interior da concavidade e seu entorno é de gramínea 
(pastagem), mas há algumas porções cobertas por vegetação 
pioneira (macega/capoeira) na base da concavidade, contribuindo 
para a retenção dos sedimentos. 

Sendo uma situação a princípio mais simples, é necessária apenas 
a colocação de barramentos internos para evitar o aumento da 
energia do escoamento no interior das voçorocas, acoplados a uma 
canaleta de drenagem no fundo das mesmas, para condução do 
escoamento à caixa de retenção e posterior deságue no córrego a 
jusante. Toda a área de contribuição da encosta deverá ter o 
plantio de leguminosas arbóreas de rápido crescimento, 
abrangendo por volta de 1,2 ha plantados. 
 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma área 
de 1,2 ha, prevendo-se espaçamento médio de 2 x 2 m 
entre as mudas. 
Construção de 03 barramentos (9 m³) com passagem 
controlada da água, através de empilhamento de sacos 
de solo-cimento (razão 7,5%) 
Construção de 1 caixa de retenção de sedimentos / 
caixa de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 m. 
Construção de 50 m de escadas de drenagem 
íngremes (~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 
m. 

2.4.11 –  Área 10: Bairro São Pedro, rua Dalton Fernandes de Carvalho 

Trata-se de encosta predominantemente convexa, com cobertura 
herbácea rala, onde aparecem ravinas, erosões superficiais 
localizadas e solo exposto. Situação típica de área degradada com 
atuação de escoamento superficial, onde há intensa produção de 
sedimentos que convergem para um córrego no fundo de vale, 
atualmente canalizado. Na base desta encosta, junto a área externa 
do fundo da Litográfica, foi feito um corte antigo, mas que não 
apresenta sinais de deformação ou ruptura. 

Devido às características do problema, isto é, conjunção de solo 
degradado e erosões por escoamento superficial, torna-se 
necessário o disciplinamento da drenagem por meio de canaletas, 
associado ao plantio de leguminosas arbóreas de rápido 
crescimento em uma área de cerca de 1,6 ha. O sistema de 
canaletas deve ser interligado a caixas de retenção e escadas de 
drenagem, a fim de dirigir os fluxos até o córrego da bacia principal. 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma área 
de aproximadamente 1,6 ha, prevendo-se 
espaçamento médio de 2 x 2 m entre as mudas. 
Construção de 200 m de canaletas de drenagem na 
encosta com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 
Construção de 2 caixas de retenção de sedimentos / 
caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 m. 
Construção de 30 m de escadas de drenagem 
íngremes (~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 
m. 

2.4.12 –  Área 11: Bairro São Pedro, rua Délia Pereira Sampaio 

Movimento de massa associado a ravinamentos, com grande 
dimensão lateral, causado por corte em colúvio e saprolito na base 
de uma encosta convexa para abertura da rua e retidada de material 
para aterro do fundo do vale, apresentando aproximadamente 260 
m de extensão e altura entre 2 a 5 m. Não observou-se indícios de 
ruptura generalizada na encosta, mas é nítida a instabilidade do 
corte, seja por rupturas em cunhas, seja pela propagação de 
ravinamentos na face de solo exposto. É intensa a produção de 
sedimentos em direção ao córrego situado logo a jusante, que por 
sua vez encontra-se parcialmente obstruído pelo aterro colocado. 
No trecho final da encosta, em frente à área 12, há residências sob 
risco, podendo haver desmoronamentos de forte impacto. 

Para evitar a chegada de fluxos superficiais provenientes das 
porções superiores da encosta na face de corte é necessário a 
construção de canaletas de drenagem, a montante da face, de 
modo a coletar e dirigir o fluxo para uma caixa de retenção de 
sedimentos e posterior deságue em escada de drenagem até o 
córrego do vale principal. No espaço entre a base do corte e o 
arruamento, deverá ser construído um muro de contenção (muro de 
peso com solo e reforço de pneus), com 180 m de extensão e 3 m 
de altura, objetivando  garantir a estabilidade do corte. Além disso, 
apesar da enorme dimensão da encosta, é recomendável o plantio 
de leguminosas arbóreas de rápido crescimento, para conter o 
fluxo das águas de chuva, aumentando a infiltração e reduzindo o 
escoamento superficial, e para melhorar a bioestrutura do solo. 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma área 
de 2,9 ha, prevendo-se espaçamento médio de 2 x 2 m 
entre as mudas. 
Construção de 320 m de canaletas de drenagem na 
encosta com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 
Construção de 3 caixas de retenção de sedimentos / 
caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 m. 
Construção 80 m de escadas de drenagem íngremes 
(~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 m. 
Construção de muro de peso (1080 m3) com pneus 
amarrados, compactados com solo e/ou escória de alto 
forno (razão 1:2). 
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2.4.13 –  Área 12: Bairro Goiabal, rua “D” 

Voçorocamento e rupturas rasas originados a partir de corte para o 
loteamento, predominantemente sobre material coluvial, mas 
envolvendo também poucos trechos com saprolito, de forma 
conchoidal e dimensão de 50 m de comprimento por 80 m de 
largura. Conforme observado em diversas situações anteriores, esta 
atividade erosiva está relacionada com a chegada de fluxos 
superficiais provenientes das porções superiores da encosta e da 
precipitação direta no corte, que em conjunção aos solos de baixa 
coesão, resultam primeiro em ravinamentos e evoluem depois para 
voçorocamentos e movimentos de massa. 

A atividade erosiva encontra-se atrás de diversas casas lado-a-lado 
dificultando o acesso de materiais e equipamentos. Sendo assim, 
parece apenas possível a recomendação do plantio ao longo de 
toda a encosta atrás das casas, num total de 3,8 ha, englobando 
inclusive a área erosiva relacionada à área 13. 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma área 
de 3,8 ha, prevendo-se espaçamento médio de 2 x 2 m 
entre as mudas (esta área de plantio envolve também o 
entorno da área 13). 

2.4.14 –  Área 13: Bairro Goiabal, rua Cândida Adélia Machado 

Trata-se de um voçorocamento profundo, mas com rupturas rasas 
associadas, de forma conchoidal e dimensão de aproximadamente 
80 m de comprimento por 80 m de largura. A origem provável 
remonta ainda ao uso rural da região, seguido de corte para 
loteamento. Devido a seu maior aprofundamento é possível que já 
ocorra a participação de fluxos subsuperficiais, aliados aos fluxos 
superficiais, no desenvolvimento da atividade erosiva. Contudo o 
escoamento superficial é ainda o principal agente neste 
voçorocamento. 

Recomenda-se a construção de um muro de contenção na 
desembocadura do voçorocamento para evitar a instabilidade das 
paredes mais íngremes da voçoroca, uma vez que já existe uma 
residência construída logo a jusante. É necessário também a 
construção de canaletas internas, no fundo da voçoroca, a fim de 
regularizar a distribuição do escoamento superficial. O plantio 
dentro da voçoroca não é fundamental, visto que já está ocorrendo 
um processo natural de regeneração. O plantio em torno da 
voçoroca está previsto na área 12, cuja encosta é contínua a essa. 

Construção de 150 m de canaletas de drenagem na 
encosta com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 
Construção de 1 caixa de retenção de sedimentos / 
caixa de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 m. 
Construção de muro de peso (48 m3) com pneus 
amarrados, compactados com solo e/ou escória de alto 
forno (razão 1:2). 
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2.4.15 –  Área 14: Bairro Jardim Primavera, rua José Henrique Batista 

É o local com maiores problemas erosivos na área urbana da bacia 
do rio Barra Mansa, abrangendo a encosta a montante da rua José 
Henrique Batista, ao longo de 720 m de extensão desta. Reúne um 
conjunto de problemas  associados de erosão superficial, 
voçorocamentos e movimentos de massa, propagados a partir do 
corte da encosta, para implantação da rua e aplainamento dos lotes 
nela contidos. Este arruamento dispõe-se paralelamente ao divisor 
de uma extensa encosta, onde predomina a cobertura de gramíneas 
(pastagem) e existe uma espessa camada de colúvio superposta a 
um saprolito de gnaisse bandado. Por vezes ocorrem cortes de até 5 
m de altura, logo atrás das residências, chamando a atenção para a 
gravidade do problema. Além disso, a encosta apresenta alguns 
trechos côncavos em que se desenvolvem voçorocamentos 
profundos, instabilizadores das encostas laterais. Em muitos trechos 
também há rupturas relacionadas com as alturas excessivas dos 
cortes realizados. É importante destacar a participação do 
escoamento superficial diretamente sobre solo exposto pelo corte, 
deslocando enormes quantidades de sedimentos, caracterizando 
uma das piores situações para o assoreamento no canal do vale 
principal. Por outro lado ,é provável que durante períodos chuvosos 
prolongados ocorra maior infiltração a montante do corte, fazendo 
com que seja gerada uma frente de umidecimento capaz de reduzir 
a sucção no solo (redução de coesão aparente) e produzir rupturas. 
É uma situação complexa, onde devem ocorrer diversos processos 
em conjunto, dependendo da distribuição da quantidade de chuvas 
a partir da estação menos úmida (por vezes seca) do inverno, 
precipitação acumulada e características de intensidade e duração 
dos eventos. 

Devido à grandeza do problema erosivo foram agrupadas uma 
série de ações-controle, integrando a colocação de canaletas de 
drenagem (na encosta e no arruamento), caixas de retenção de 
sedimentos, escadas de drenagem, muros de contenção e plantio 
de arbóreas. São previstos diversos trechos com canaletas 
superficiais de drenagem, ao longo de quase toda a extensão da 
encosta, logo a montante do corte de estrada. Todas estas 
canaletas desembocam em caixas de retenção ligadas a 
escadarias de drenagem, que tem como funções a separação dos 
sedimentos do fluxo e condução da água até o canal no fundo do 
vale principal. Em dois trechos recomenda-se a construção de 
muros de contenção feitos com solo e reforços de pneus. 
Recomenda-se o plantio de leguminosas arbóreas de rápido 
crescimento ao longo de toda a encosta. O dimensionamento das 
canaletas poderá ser refeito, de acordo com o projeto de 
calçamento da rua, a ser realizado pela prefeitura. 
Os desenhos ilustrativos desta área estão divididos em três partes 
(14a, 14b e 14c). 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma área 
de 9,5 ha, prevendo-se espaçamento médio de 2 x 2 m 
entre as mudas. 
Construção de 1.480 m de canaletas de drenagem na 
encosta com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 
Construção de 11 caixas de retenção de sedimentos / 
caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 m. 
Construção de 440 m de escadas de drenagem 
íngremes (~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 
m. 
Construção de muro de peso (2.040 m3) com pneus 
amarrados, compactados com solo e/ou escória de alto 
forno (razão 1:2). 
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DESCRIÇÃO DO PROBLEMA SOLUÇÃO PROPOSTA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

2.4.16 –  Área 15: Bairro Jardim Primavera, rua Bernardo Manoel da Silva 
Caracteriza-se por uma encosta aproximadamente retilínea, com 
cobertura de gramíneas e formações pioneiras esparsas, onde 
aparecem diversos trechos com erosão superficial. Junto a rua 
Bernardo M. da Silva ocorre um corte, com altura entre 1 e 4 m, que 
apresenta-se parcialmente erodido e com início de voçorocamentos, 
com casas na base da encosta. 
 

Como as atividades erosivas estão ligadas a rarefação de 
cobertura vegetal com exposição do solo e erosão direta da face de 
corte, é necessário a retomada da vegetação e o disciplinamento 
do fluxo superficial. Deste modo torna-se necessário o plantio de 
espécies arbóreas numa área de aproximadamente 6 ha e a 
colocação de um sistema com canaletas de drenagem na rua 
Bernardo M Silva e na rua C, ligadas a caixas de retenção de 
sedimentos e escadas de drenagem até o canal no fundo de vale. 
 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma área 
de 6,0 ha, prevendo-se espaçamento médio de 2 x 2 m 
entre as mudas. 
Construção de 480 m de canaletas de drenagem na 
encosta com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 
Construção de 5 caixas de retenção de sedimentos / 
caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 m. 
Construção de 200 m de escadas de drenagem 
íngremes (~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 
m. 

2.4.17 –  Área 16: Bairro Roselândia, rua “B” 

São rupturas diretamente relacionadas com um extenso corte para 
ampliação da área plana dos lotes no sopé da encosta, estando 
muito próximas aos fundos das casas e configurando uma situação 
de risco. Uma vez que o corte se encontra no sopé da encosta, 
existe uma grande área de captação a montante que pode propiciar 
o aparecimento de fluxos subsuperficiais ou avanço de frentes de 
umidecimento, levando a redução da sucção e novas rupturas. 
Certamente que estes processos estarão relacionados a períodos 
de chuva prolongados ou eventos de longa duração. Por outro lado, 
durante eventos de chuva com alta intensidade pode haver geração 
de fluxos superficiais, concentrando-se em determinados pontos do 
corte e causando fluxos de lama danosos às residências e aos 
canais naturais. 

Para contenção das rupturas que ocorrem muito próximas aos 
fundos das casas será necessária a construção de uma cortina de 
concreto atirantada, com cerca de 150 m de extensão e 3 m de 
altura, a fim de assegurar a segurança de todas as casas. Já para 
o controle da produção e disciplinamento do escoamento superficial 
é indicado o plantio em toda a encosta e a construção de canaletas 
de drenagem, caixas de retenção e tubulação de PVC de 200 mm 
que leve a água coletada até o sistema de coleta pluvial. A área de 
plantio com leguminosas arbóreas de rápido crescimento deverá 
abranger cerca de 1,0 hectare. 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma área 
de 1,0 ha, prevendo-se espaçamento médio de 2 x 2 m 
entre as mudas. 
Construção de 140 m de canaletas de drenagem na 
encosta com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 
Construção de 4 caixas de retenção de sedimentos / 
caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 m. 
Construção de 30 m de escadas de drenagem 
íngremes (~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 
m. 
Construção de um muro de concreto atirantado, de 
150,0 x 3,00 x 0,20 m, com comprimento médio de 
tirantes de 6 m, colocados a cada 8 m². 
Ligação entre as caixas de passagem e o sistema de 
drenagem pluvial urbano, com tubo de PVC de 200 
mm. 

2.4.18 –  Área 17: Bairro Roselândia, rua Izael de Souza Braga 

Trata-se de erosão superficial generalizada nos cortes de uma 
saibreira, atualmente paralisada, que certamente serviu como área 
de empréstimo de solo saprolítico para aterro e terraplanagem do 
campo de futebol situado em frente. Em alguns trechos foram 
observadas rupturas rasas, que em associação com a atuação do 
escoamento superficial, consegue transportar considerável carga de 
sedimentos para o fundo do vale adjacente. 

Tendo em vista que predomina o transporte de sedimentos 
decorrente de erosão superficial, em relação às rupturas rasas, 
sobre solo saprolítico exposto em mineração abandonada, 
recomenda-se essencialmente o plantio de arbóreas e vegetação 
escandente. Neste caso a idéia é reduzir a quantidade e a energia 
do escoamento superficial ao longo do tempo, a fim de reduzir e até 
mesmo cessar o transporte de sedimentos. 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma área 
de 1,6 ha, prevendo-se espaçamento médio de 2 x 2 m 
entre as mudas. 
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DESCRIÇÃO DO PROBLEMA SOLUÇÃO PROPOSTA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

2.4.19 –  Área 18: Bairro Jardim Primavera (?), acesso pela rua Willis de Castro Rolin 

Voçoroca de pequena extensão, em torno de 30 m, mas bastante 
aprofundada (cerca de 6 m), gerando expressiva quantidade de 
sedimentos que atingem diretamente o rio Barra Mansa, podendo 
ainda prejudicar a passagem na linha férrea, que está situada entre 
a voçoroca e o rio. 

Tendo em vista a pequena dimensão da voçoroca, indica-se 
somente o plantio de leguminosas florestais de rápido crescimento 
no interior a na área de captação ao redor, visando conter a 
evolução do processo de voçorocamento, antes que a produção de 
sedimentos e os impactos a jusante aumentem, tornando mais cara 
e difícil a solução do problema. 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma área 
de 0,5 ha, prevendo-se espaçamento médio de 2 x 2 m 
entre as mudas. 

2.4.20 –  Área 19: Rua Guilherme Marcondes, esquina com Av. Albo Chiesse 
Voçoroca ativa, com cerca de 120 m de extensão, desenvolvida a 
partir de corte para estrada no trecho médio da encosta, onde 
predomina cobertura de gramíneas, tipo pastagem, produzindo 
expressiva quantidade de sedimento que alcançam a rua Guilherme 
Marcondes e podem por em risco a segurança das construções na 
base da encosta.  
 

É recomendável a construção de canaletas de drenagem em torno 
da cabeceira da voçoroca, de modo a coletar o escoamento 
superficial e conduzi-lo às caixas de retenção e, posteriormente, às 
escadas de drenagem. Tais escadas deverão desembocar em 
outra caixa de retenção no fundo da voçoroca, de onde o fluxo 
seguirá até o sistema de água pluviais, através de uma canaleta de 
drenagem central. No interior da concavidade e da voçoroca deve 
ser feito plantio de leguminosas florestais de rápido crescimento. 
 

Plantio de mudas de espécies arbóreas, em uma área 
de 1,0 ha, prevendo-se espaçamento médio de 2 x 2 m 
entre as mudas. 
Construção de 180 m de canaletas de drenagem na 
encosta com calhas de concreto de 0,5 m de diâmetro. 
Construção de 4 caixas de retenção de sedimentos / 
caixas de passagem, 0,60 x 0,60 x 1,00 m. 
Construção de 80 m de escadas de drenagem 
íngremes (~45o), em concreto com seção 0,60 X 0,60 
m. 
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CÓDIGO
EMOP UNITÁRIO TOTAL TOTAL ITEM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES - COORDENAÇÃO GERAL 
1.1   Eng. florestal senior, especialista em planejamento ambiental mês 24 2.000,00        48.000,00           
1.2   Eng. agrôn. junior, c/exp. diagnóstico rural participativo mês 24 1.000,00        24.000,00           
1.3   Geólogo-geotécnico senior com conhecimento sobre voçorocamento mês 24 500,00           12.000,00           
1.4   Veículo (aquisição de um carro 4 portas passeio) un 1 22.000,00      22.000,00           
1.5   Diárias un 210 80,00             16.800,00           
1.6   Material de consumo campo/escrit. mês 24 200,00           4.800,00             

TOTAL DO ITEM 1 127.600,00        
2. LEVANTAMENTOS BÁSICOS E CAPACITAÇÃO TÉCNICA
2.1 Levantamento aerofotogramétrico de toda a bacia (110 km²):

  Vôo em 1:30.000 e restituição (ortofoto) 1:10.000 km² 110 250,00           27.500,00           27.500,00          
2.2 Mapeamento geológico-geotécnico: km² 26 750,00           19.500,00           19.500,00          
2.3 Caracterização da vegetação florestal:
2.3.1   Botânicos mês 10 2.000,00        20.000,00           
2.3.2   Estagiários mês 10 360,00           3.600,00             
2.3.3   Diárias un 40 80,00             3.200,00             
2.3.4   Material de consumo mês 10 100,00           1.000,00             27.800,00          
2.4 Cursos de capacitação: (ver especificações no anexo P1)
2.4.1   Capacitação local para uso da caracterização florestal  hora 40 125,00           5.000,00             
2.4.2   Capacitação local para uso do mapeamento geológico-geotécnico hora 40 125,00           5.000,00             
2.4.3  Curso sobre normas técnicas e legais p/ocupação de encostas hora 40 125,00           5.000,00             15.000,00          
2.5 Diagnóstico rural participativo:
2.5.1   Consultores da ONG mês 4 2.400,00        9.600,00             
2.5.2   Diárias para os consultores un 40 80,00             3.200,00             
2.5.3   Produção de cartilhas (elaboração e tiragem de 500) un 4 3.000,00        12.000,00           
2.5.4   Material de consumo mês 4 100,00           400,00                25.200,00          
2.6 Monitoramento e controle de queimadas:

  Material diverso p/grupo local (bomba-costal, abafadores, etc.), diárias (ver especificações no anexo P2) 30.000,00           
     e honorários para instrutores 30.000,00          

2.7 Levantamentos de campo para intervenções na área urbana:
2.7.1  Levantamento topográfico nas áreas de intervenção urbana:

  - mobilização da equipe de campo 01.016.070-0 km 240 1,28               310,00                
  - levantamento topográfico, plani-altimétrico e cadastral 01.016.005-0 ha 35,7 1.573,36        56.140,00           56.450,00          

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                         DATA: Junho / 02                                                                                            FOLHA: 1/5

QUANT.ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.
PREÇOS (R$)
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CÓDIGO
EMOP UNITÁRIO TOTAL TOTAL ITEM

2.7.2  Caracterização de solo nas áreas de intervenção urbana:
  - limite de plasticidade 01.001.001-0 un 4 30,87             120,00                
  - limite de liquidez 01.001.002-0 un 4 30,87             120,00                
  - limite de contração 01.001.003-0 un 4 18,02             70,00                  
  - análise granulométrica sem sedimentação 01.001.004-0 un 4 34,81             140,00                
  - análise granulométrica com sedimentação 01.001.005-0 un 4 80,81             320,00                
  - massa específica real 01.001.006-0 un 4 42,63             170,00                
  - massa específica aparente "in situ" 01.001.007-0 un 4 17,16             70,00                  1.010,00            

2.7.3  Sondagens a percussão nas áreas de intervenção urbana:
  - mobilização de equipe e equipamento 01.008.200-0 un 1 1.534,54        1.540,00             
  - sondagem 01.003.001-0 m 5 25,93             130,00                1.670,00            

2.7.4  Ensaios de cisalhamento nas áreas de intervenção urbana:
  - cisalhamento rápido, por corpo-de-prova 01.001.032-0 un 12 349,46           4.190,00             4.190,00            

2.8 Projetos Executivos para as intervenções na área urbana h/h 600 30,00             18.000,00           18.000,00          
TOTAL DO ITEM 2 226.320,00        

3. TRABALHO SOCIAL
3.1 Mobilização local:
3.1.1 Material de divulg./consumo vb 9.000,00             
3.1.2 Logística para reuniões vb 6.000,00             15.000,00          
3.2 Educação ambiental:
3.2.1  Material didático / consumo vb 6.000,00             
3.2.2  Consultoria hora 100 30,00             3.000,00             
3.2.3  Remuneração dos agentes de educação ambiental mes 21 1.000,00        21.000,00           30.000,00          
3.3 Mobilização regional:

 Gastos diversos para a realização de 3 seminários vb 10.000,00          
TOTAL DO ITEM 3 55.000,00          

4 INTERVENÇÕES E EQUIPAMENTOS
4.1 Equipamento de informática (micros, impressoras, etc.)
4.1.1   Computador completo (pentium IV  1.5 GHz  128 RAM, etc.) un 1 3.700,00        3.700,00             
4.1.2   Monitor de 17 plegadas un 1 800,00           800,00                
4.1.3   Impressora deskjet 950 C un 1 600,00           600,00                
4.1.4   Gravador LG-CD-RW 24x10x40 un 1 400,00           400,00                
4.1.5   Scanner de mesa HP 7450 c un 1 2.600,00        2.600,00             
4.1.6   Plotter HP DesingJet 500 - 24 un 1 8.000,00        8.000,00             

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇOS (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                         DATA: Junho / 02                                                                                            FOLHA: 2/5
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CÓDIGO
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4.1.7   Softwares diversos (Corel, AutoCAD, Photoshop, etc.) vb 4.200,00        4.200,00             
4.1.8   Material de consumo (papéis, cartuchos, etc.) vb 1.500,00        1.500,00             21.800,00          
4.2 Viveiro de mudas (ver especificações no Anexo P3) 64.000,00          
4.3 Projetos demonstrativos na área rural:
4.3.1  Projeto demonstrativo silvopastoril Anexo P4 ha 34 2.000,00        68.000,00           
4.3.2  Projeto demonstrativo de fruticultura Anexo P4 ha 12 4.000,00        48.000,00           
4.3.3   Projeto demonstrativo agroflorestal Anexo P4 ha 12 4.000,00        48.000,00           
4.3.4   Projeto demonstrativo de reflorestamento ecológico (proteção) Anexo P4 ha 22 4.000,00          88.000,00           252.000,00        
4.4 Intervenções para contenção de encostas na área urbana:
4.4.1 Área 1 - plantio de espécies arbóreas Anexo P5 ha 2 3.000,00        6.000,00             6.000,00            
4.4.2 Área 2 - plantio de espécies arbóreas Anexo P5 ha 0,8 3.000,00        2.400,00             

Área 2 - construção de 3 barramentos com sacos de solo-cimento 06.115.001-0 m³ 9,1 59,14             540,00                2.940,00            
4.4.3 Área 3 - plantio de espécies arbóreas Anexo P5 ha 2,8 3.000,00        8.400,00             8.400,00            
4.4.4 Área 4 - plantio de espécies arbóreas Anexo P5 ha 2,3 3.000,00        6.900,00             

Área 4 - construção de 3 barramentos com sacos de solo-cimento 06.115.001-0 m³ 9 59,14             540,00                
Área 4 - construção de canaletas de drenagem 20.023.001-0 m 584 14,58             8.520,00             
Área 4 - construção de caixas de retenção de sedimentos 06.014.057-0 un 2 187,84           380,00                16.340,00          

4.4.5 Área 5 - plantio de epécies arbóreas Anexo P5 ha 6 3.000,00        18.000,00           
Área 5 - construção de canaletas de drenagem 20.023.001-0 m 560 14,58             8.170,00             
Área 5 - construção de caixas de retenção de sedimentos 06.014.057-0 un 9 187,84           1.690,00             
Área 5 - construção de escadas de drenagem 20.026.007-0 m 60 66,98             4.020,00             
Área 5 - construção de 4 barramentos com muros de peso sem ref. m³ 144 20,00             2.880,00             34.760,00          

4.4.6 Área 5a - plantio de espécies arbóreas (espaç. 1 x 1) Anexo P5 ha 0,02 6.000,00        120,00                
Área 5a - construção de muro de peso com pneus sem ref. m³ 89 20,00 1.780,00             1.900,00            

4.4.7 Área 6 - plantio de epécies arbóreas Anexo P5 ha 4 3.000,00        12.000,00           
Área 6 - construção de canaletas de drenagem 20.023.001-0 m 440 14,58             6.420,00             
Área 6 - construção de caixas de retenção de sedimentos 06.014.057-0 un 3 187,84           570,00                
Área 6 - construção de escadas de drenagem 20.026.007-0 m 120 66,98             8.040,00             
Área 6 - construção de muros de peso com pneus sem ref. m³ 660 20,00             13.200,00           40.230,00

4.4.8 Área 7 - plantio de epécies arbóreas Anexo P5 ha 2,4 3.000,00        7.200,00             
Área 7 - construção de canaletas de drenagem 20.023.001-0 m 240 14,58             3.500,00             
Área 7 - construção de caixas de retenção de sedimentos 06.014.057-0 un 4 187,84           750,00                
Área 7 - construção de escadas de drenagem 20.026.007-0 m 80 66,98             5.360,00             
Área 7 - construção de muros de peso com pneus sem ref. m³ 240 20,00             4.800,00             21.610,00          
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CÓDIGO
EMOP UNITÁRIO TOTAL TOTAL ITEM

4.4.9 Área 8 - plantio de epécies arbóreas Anexo P5 ha 0,5 3.000,00        1.500,00             
Área 8 - construção de canaletas de drenagem 20.023.001-0 m 60 14,58             880,00                
Área 8 - construção de caixas de retenção de sedimentos 06.014.057-0 un 5 187,84           940,00                
Área 8 - construção de escadas de drenagem 20.026.007-0 m 60 66,98             4.020,00             
Área 8 - construção de 3 barramentos com sacos de solo-cimento 06.115.001-0 m³ 9 59,14             540,00                7.880,00            

4.4.10 Área 9 - plantio de epécies arbóreas Anexo P5 ha 1,2 3.000,00        3.600,00             
Área 9 - construção de caixas de retenção de sedimentos 06.014.057-0 un 1 187,84           190,00                
Área 9 - construção de escadas de drenagem 20.026.007-0 m 50 66,98             3.350,00             
Área 9 - construção de 3 barramentos com sacos de solo-cimento 06.115.001-0 m³ 9 59,14             540,00                7.680,00            

4.4.11 Área 10 - plantio de epécies arbóreas Anexo P5 ha 1,6 3.000,00        4.800,00             
Área 10 - construção de canaletas de drenagem 20.023.001-0 m 200 14,58             2.920,00             
Área 10 - construção de caixas de retenção de sedimentos 06.014.057-0 un 2 187,84           380,00                
Área 10 - construção de escadas de drenagem 20.026.007-0 m 30 66,98             2.010,00             10.110,00          

4.4.12 Área 11 - plantio de epécies arbóreas Anexo P5 ha 2,9 3.000,00        8.700,00             
Área 11 - construção de canaletas de drenagem 20.023.001-0 m 320 14,58             4.670,00             
Área 11 - construção de caixas de retenção de sedimentos 06.014.057-0 un 3 187,84           570,00                
Área 11 - construção de escadas de drenagem 20.026.007-0 m 80 66,98             5.360,00             
Área 11 - construção de muros de peso com pneus sem ref. m³ 1080 20,00             21.600,00           40.900,00          

4.4.13 Área 12 - plantio de epécies arbóreas Anexo P5 ha 3,8 3.000,00        11.400,00           11.400,00          
4.4.14 Área 13 - construção de canaletas de drenagem 20.023.001-0 m 150 14,58             2.190,00             

Área 13 - construção de caixas de retenção de sedimentos 06.014.057-0 un 1 187,84           190,00                
Área 13 - construção de muros de peso com pneus sem ref. m³ 48 20,00             960,00                3.340,00            

4.4.15 Área 14 - plantio de epécies arbóreas Anexo P5 ha 9,5 3.000,00        28.500,00           
Área 14 - construção de canaletas de drenagem 20.023.001-0 m 1480 14,58             21.580,00           
Área 14 - construção de caixas de retenção de sedimentos 06.014.057-0 un 11 187,84           2.070,00             
Área 14 - construção de escadas de drenagem 20.026.007-0 m 440 66,98             29.480,00           
Área 14 - construção de muros de peso com pneus sem ref. m³ 2040 20,00             40.800,00           122.430,00        

4.4.16 Área 15 - plantio de epécies arbóreas Anexo P5 ha 6 3.000,00        18.000,00           
Área 15 - construção de canaletas de drenagem 20.023.001-0 m 480 14,58             7.000,00             
Área 15 - construção de caixas de retenção de sedimentos 06.014.057-0 un 5 187,84           940,00                
Área 15 - construção de escadas de drenagem 20.026.007-0 m 200 66,98             13.400,00           39.340,00          

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇOS (R$)

ITEM
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CÓDIGO
EMOP UNITÁRIO TOTAL TOTAL ITEM

4.4.17 Área 16 - plantio de epécies arbóreas Anexo P5 ha 1 3.000,00        3.000,00             
Área 16 - construção de canaletas de drenagem 20.023.001-0 m 140 14,58             2.040,00             
Área 16 - construção de caixas de retenção de sedimentos 06.014.057-0 un 4 187,84           750,00                
Área 16 - construção de escadas de drenagem 20.026.007-0 m 30 66,98             2.010,00             
Área 16 - construção de muro de concreto atirantado - concreto 11.013.011-0 m³ 90 422,73           38.050,00           
Área 16 - construção de muro de concreto atirantado - tirantes 11.020.004-0 m 336 10,87             3.660,00             
Área 16 - construção de muro de concreto atirantado - perfuração 01.002.066-0 m 336 30,34             10.200,00           
Área 16 - ligações entre as caixas de passagem e a rede de drenagem 06.001.255-0 m 140 1,93               270,00                59.980,00          

4.4.18 Área 17 - plantio de epécies arbóreas Anexo P5 ha 1,6 3.000,00        4.800,00             4.800,00            
4.4.19 Área 18 - plantio de espécies arbóreas Anexo P5 ha 0,5 3.000,00        1.500,00             1.500,00            
4.4.20 Área 19 - plantio de epécies arbóreas Anexo P5 ha 1 3.000,00        3.000,00             

Área 19 - construção de canaletas de drenagem 20.023.001-0 m 180 14,58             2.630,00             
Área 19 - construção de caixas de retenção de sedimentos 06.014.057-0 un 4 187,84           750,00                
Área 19 - construção de escadas de drenagem 20.026.007-0 m 80 66,98             5.360,00             11.740,00          
TOTAL DO ITEM 4 791.080,00        

 
OBS 1: O dimensionamento das ações e os custos apresentados nesta planilha serão revistos e reajustados ao longo da execução do projeto.
OBS 2: os custos dos itens 2.4, 2.6 e 4.2 e os custos de plantio dos itens 4.3 e 4.4 estão especificados na planilha em Anexo.

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇOS (R$)

VALOR TOTAL DO PROJETO (R$) 1.200.000,00                              
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CÓDIGO
EMOP UNITÁRIO TOTAL TOTAL ITEM

ANEXO P1

2.4 Cursos de Capacitação (especificação do valor R$ 150,00 / hora)
2.4.1   Professores H/H 40 65,00             2.600,00             
2.4.2   Diárias un 20 80,00             1.600,00             
2.4.3   Material de consumo (transp., apostilas, cópias, mapas, etc.) vb 800,00                

  subtotal (valor de cada curso) horas 40 125,00           5.000,00             
TOTAL DO SUB-ITEM (somando-se 3 cursos) 15.000,00            

ANEXO P2

2.6 Monitoramento e Controle de Queimadas
2.6.1   Instrutores H/H 40 50,00             2.000,00             
2.6.2   Diárias para os instrutores un 10 80,00             800,00                
2.6.3   Material didático (papel, canetas, cópias, quadro, giz, etc) vb 530,00                3.330,00                  
2.6.4   Material específico para o treinamento: 

  - bomba costal un 20 300,00          6.000,00             
  - enxada comum c/cabo un 20 5,00              100,00                
  - rastelo / ancinho un 20 25,00            500,00                
  - pá de bico tipo cortadeira c/cabo un 20 15,00            300,00                
  - pulaski un 20 40,00            800,00                
  - bússola un 4 90,00            360,00                
  - binóculos un 2 500,00          1.000,00             
  - rádio portátil un 4 500,00          2.000,00             
  - abafadores un 20 20,00            400,00                
  - pinga-fogo de metal un 2 170,00          340,00                
  - barraca de campanha un 3 280,00          840,00                
  - gerador un 1 2.300,00       2.300,00             
  - extensão elétrica 50 m m 50 1,00              50,00                  
  - lâmpadas incandescentes 100 w un 10 3,00              30,00                  
  - lanterna grande un 5 20,00            100,00                
  - pilhas grande caixa c/4 4 20,00            80,00                  
  - machado un 3 20,00            60,00                  
  - foice comum un 5 20,00            100,00                
  - facão comum com bainha un 10 5,00              50,00                  
  - magafone un 2 180,00          360,00                
  - lampião un 5 30,00            150,00                
  - fogareiro un 5 20,00            100,00                
  - mochila p/caminhada 90 lts un 10 120,00          1.200,00             
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CÓDIGO
EMOP UNITÁRIO TOTAL TOTAL ITEM

ANEXO P2 (continuação)
  - mochila 40 lts un 25 60,00            1.500,00             
  - cantil lopnado un 6 25,00            150,00                
  - lima plana para ferramentas un 5 10,00            50,00                  
  - saco de dormir de acrilon un 25 70,00            1.750,00             
  - cantil com porta cantil e caneca un 25 20,00            500,00                
  - luvas de couro cru un 25 10,00            250,00                
  - macacão laranja de nomex un 20 150,00          3.000,00             
  - marmita de campanha com talheres (de alumínio) un 25 20,00            500,00                
  - coturno de couro e lona (selva-preto) un 25 50,00            1.250,00             
  - lanterna para capacete un 25 15,00            375,00                
  - capacete un 25 5,00              125,00                26.670,00               
  TOTAL DO SUB-ITEM 30.000,00           

ANEXO P3
4.2 Viveiro de mudas (para 200 mudas por ano)

  Estufa 8.600,00             
  Viveiro 12.400,00           
  Tubetes 10.800,00           
  Bandejas 10.900,00           
  Cavaletes 7.800,00             
  Trilhos 3.300,00             
  Irrigação 5.700,00             
  Mão-de-obra 2.500,00             
  Estada e locomoção 2.000,00             64.000,00                

ANEXO P4
4.3 Projetos demonstrativos na área rural

 (Especificação dos custos de plantio de mudas arbóreas na área rural)
 O valor de R$ 4.000,00 / ha para plantio de mudas foi estimado considerando-se os itens abaixo (para os projetos silvipastoris utiliza-se menor quantidade de mudas):

  Aquisição de mudas 22.010.010-0 un 2700 0,45 1.215,00             
  Abertura de aceiros 22.013.005-0 m² 1200 0,13 156,00                
  Roçada 22.013.015-0 ha 1 213,44 213,44                
  Enleiramento 22.013.025-0 ha 1 177,87 177,87                
  Abertura de covas 22.020.025-0 100 un 27 14,68 396,36                
  Distribuição das mudas 22.020.035-0 100 un 27 1,56 42,12                  
  Plantio 22.020.050-0 100 un 27 15,66 422,82                
  Aplicação de formicida 22.025.005-0 ha 1 81,84 81,84                  
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ANEXO P4 (continuação)
  calagem 22.026.010-0 ha 1 0,07 0,07                    
  Adubação orgânica 22.028.005-0 ha 1 0,17 0,17                    
  adubação química - superfosfato 22.028.010-0 ha 1 0,11 0,11                    
  Coroamento das mudas 22.030.010-0 100 un 27 23,49 634,23                
  Cercamento dos plantios (fornecido pelo Embrapa) 100 m 4 180,00           720,00                
TOTAL DAS ESPECIFICAÇÕES DE PLANTIO (área rural) 4.060,03             

ANEXO P5
4.4 Intervenções para contenção de encostas na área urbana

 (Especificação dos custos de plantio de mudas arbóreas na área urbana)
 O valor de R$ 3.000,00 / ha para plantio de mudas foi estimado considerando-se os itens abaixo (difere da área rural pelo menor número de mudas e o não cercamento):

  Aquisição de mudas 22.010.010-0 un 2200 0,45 990,00                
  Abertura de aceiros 22.013.005-0 m² 1200 0,13 156,00                
  Roçado 22.013.015-0 ha 1 213,44 213,44                
  Enleiramento 22.013.025-0 ha 1 177,87 177,87                
  Abertura de covas 22.020.025-0 100 un 25 14,68 367,00                
  Distribuição das mudas 22.020.035-0 100 un 25 1,56 39,00                  
  Plantio 22.020.050-0 100 un 25 15,66 391,50                
  Aplicação de formicida 22.025.005-0 ha 1 81,84 81,84                  
  Calagem 22.026.010-0 ha 1 0,07 0,07                    
  Adubação orgânica 22.028.005-0 ha 1 0,17 0,17                    
  Adubação química - superfosfato 22.028.010-0 ha 1 0,11 0,11                    
  Coroamento das mudas 22.030.010-0 100 un 25 23,49 587,25                
TOTAL DAS ESPECIFICAÇÕES DE PLANTIO (área urbana) 3.004,25             

OBS: Os custos apresentados nesta planilha serão revistos e reajustados ao longo da execução do projeto
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PROJETO DE TRABALHO SOCIAL  
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Proponente:  Prefeitura Municipal de Barra Mansa 

Executor do PTS: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa - SAAE 

Responsável Técnico pelo PTS: Cláudia Delgado Xavier – CRP 1.1937 – Matrícula PMBM 11401-4  

Município/UF:  Barra Mansa / RJ                                 Comunidade Solidária:    SIM  X  NÃO 

Endereço: Rua da Imprensa, 169 - Bairro Ano Bom       Telefone: (24) 3322-6195     Fax: (24) 3322-5457 

E-mail: gcao@uol.com.br 

  

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

Programa: Agência Nacional de Águas (ANA)     Modalidade: RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS 

Ação: Controle de Erosão   Objetivo: Implantar projeto-piloto com ações preventivas e corretivas, 
integradas e de modo participativo, para controle de processos erosivos 
e recuperação ambiental de bacias hidrográficas  

Nome do empreendimento: Projeto-Piloto de Controle de Erosão da Bacia do Rio Barra Mansa 

Localização do empreendimento: bacia do rio Barra Mansa, Região do Médio Paraíba – RJ 

Forma de Produção:   Auto-construção             Mutirão                          X  Empreitada 

                                 Administração direta     X  Administração indireta      Outra:______________ 

Contrapartida da população beneficiada: X NÃO     SIM. QUAL?_____________________________ 

Prazo das obras:  dois anos                                 Prazo do PTS: dois anos 

 

 

 

3. VALORES PREVISTOS PARA A INTERVENÇÃO (em reais, R$) 

COMPOSIÇÃO DO 
INVESTIMENTO 

PROJETO DE 
ENGENHARIA (*) 

PROJETO DE TABALHO 
SOCIAL 

TOTAL 

Repasse ou 
Financiamento 

1.000.000,00 ------- 1.000.000,00 

Contrapartida do 
Proponente 

145.000,00 55.000,00 200.000,00 

Contrapartida da 
população 

-------- -------- --------- 

Valor do 
Investimento 

1.145.000,00 55.000,00 1.200.000,00 

(*) o Projeto-Piloto de Controle de Erosão da Bacia do Rio Barra Mansa não se restringe a obras de 
engenharia (ver item 4 e organograma em anexo).  
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4. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO GLOBAL 

O Projeto-Piloto de Controle de Erosão da Bacia do Rio Barra Mansa foi elaborado no Laboratório de 
Hidrologia da COPPE/UFRJ, com apoio do MMA/SRH, do Banco Mundial (BIRD), da UNESCO e do 
CEIVAP1, no âmbito do Projeto Preparatório para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos do 
Paraíba do Sul, como parte das iniciativas voltadas para a recuperação ambiental da bacia do rio 
Paraíba do Sul. O Projeto Preparatório compreende um conjunto de ações prioritárias, que foram 
analisadas e aprovadas pelo Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
(CEIVAP) e encaminhadas ao MMA-Agência Nacional de Águas. 

Tendo como princípio básico de planejamento a gestão descentralizada e participativa, preconizada 
na Política Nacional de Recursos Hídricos, o Projeto-Piloto de Controle de Erosão da Bacia do Rio 
Barra Mansa foi concebido com o propósito de atacar o problema da erosão em suas causas e 
conseqüências, a partir da compreensão de que os problemas ambientais representam, em 
essência, problemas sociais e, portanto, só podem ser resolvidos levando-se em conta o contexto 
social em que estão inseridos e a participação efetiva dos atores sociais deste contexto, desde a 
fase de planejamento das possíveis soluções, até sua execução e posterior manutenção. 

Considerando-se sua complexidade e secularidade, o problema da erosão deve ser tratado em uma 
perspectiva de longo prazo. O projeto-piloto tem o propósito de dar um primeiro passo nessa 
perspectiva, estabelecendo condições sociais, técnicas e institucionais para que haja continuidade e 
difusão das ações implantadas, para além do curto prazo do projeto. Para tanto, as ações do projeto 
deverão ser desenvolvidas em caráter preventivo e corretivo, de forma integrada, envolvendo tanto a 
área rural como urbana, no contexto espacial de bacia hidrográfica, como um ‘organismo funcional’, 
onde as formas de ocupação e uso do território se relacionam através dos fluxos hídricos.  

As ações preventivas, de âmbito não estrutural em maior parte, são aquelas voltadas para o 
fortalecimento institucional e para a mobilização social, no sentido de contribuir para um processo 
permanente de envolvimento da sociedade local em atitudes, políticas e ações capazes de evitar o 
desenvolvimento de processos intensos de erosão. Estão previstos levantamentos básicos, como o 
mapeamento geológico-geotécnico do perímetro urbano, capacitação técnica, como a realização de 
cursos que forneçam instrumentos atualizados aos técnicos locais para lidar com o problema da 
erosão no planejamento e controle do uso do solo, mobilização social e educação ambiental, onde 
se estabelecem os meios de participação da sociedade no processo de compreensão do problema e 
de implantação das ações. No conjunto de ações de caráter preventivo, a formação de agentes 
locais para monitoramento e controle de queimadas é das mais importantes, por contribuir para o 
enfrentamento de um dos mais graves problemas ambientais da região e para a manutenção dos 
plantios a serem realizados tanto na área rural como na área urbana da bacia. 

As ações corretivas, de âmbito estrutural em maior parte, são aquelas voltadas para o tratamento 
direto da erosão em suas áreas de maior ocorrência. Para a área rural da bacia, previu-se a 
implantação de projetos demonstrativos de formas alternativas às atuais formas de uso da terra, com 
sistemas agroflorestais e silvopastoris, fruticultura e reflorestamentos com espécies nativas para a 
proteção de nascentes, margens de rios e topos de morros. Esses projetos deverão ser realizados a 
partir de diagnósticos participativos com os produtores rurais, onde serão cuidadosamente 
analisadas as condições ambientais e sócio-econômicas para a implantação dessas alternativas. 
Para a área urbana, o projeto prevê ações de recuperação em 20 situações críticas identificadas 
nos bairros que fazem parte da bacia, contemplando medidas geotécnicas simples e de baixo custo, 
consorciadas com uso de vegetação arbórea, envolvendo os moradores na execução e manutenção 
das obras e plantios, com apoio das ações de mobilização e educação ambiental. O objetivo 
principal nessas intervenções consiste em estabelecer condições técnicas e sociais que possam ser 
apreendidas e valorizadas pelos usuários da bacia, tanto na área rural como na área urbana, 
fortalecendo assim as perspectivas institucionais locais para dar continuidade à execução de ações 
de controle de erosão, para além do prazo e dos recursos do projeto. 

Observa-se, portanto, que o trabalho social é parte integrante e essencial do projeto-piloto. Para 
atendimento às exigências da Caixa Econômica Federal, as ações de cunho estritamente social do 
projeto-piloto estão destacadas neste Projeto de Trabalho Social.  

Em anexo, encontra-se um organograma do projeto-piloto, indicando as principais interações entre 
seus componentes. A descrição das ações do projeto-piloto encontra-se no Memorial Descritivo. 

                                                           
1 Ver documento PPG-RE-037-R0, enviado à Caixa em dez/01. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL 

Os componentes estritamente sociais do Projeto-Piloto de Controle de Erosão da Bacia do Rio Barra 
Mansa estão contidos nas ações de mobilização local, educação ambiental e mobilização 
regional, que visam  consolidar o envolvimento da população local no detalhamento, na implantação 
e na manutenção das ações preventivas e corretivas, bem como divulgar e discutir os resultados do 
projeto com outros atores sociais do Médio Paraíba e de outras regiões com problemas 
semelhantes. 

 

5.1 Mobilização Local 

O projeto-piloto traz, em sua concepção, uma diretriz fortemente voltada para a mobilização social 
em torno do problema da erosão, suas causas e conseqüências. Além da participação dos atores 
sociais diretamente envolvidos nas ações do projeto, considera-se igualmente importante a 
divulgação e discussão das ações, como  processo de conscientização da sociedade local. 

A coordenação do projeto-piloto, contando com apoio institucional local, se incumbirá de preparar 
material de divulgação e de realizar debates, seminários, encontros, etc. com diversos setores da 
sociedade (empresários, industriais, comerciantes, educadores, representantes de organizações 
sociais, etc.) ao longo do desenvolvimento do projeto. Essas atividades visam ampliar o processo de 
discussão e compreensão dos problemas relativos à erosão, através da divulgação periódica dos 
resultados do projeto e suas perspectivas de continuidade. Um possível desdobramento dessas 
atividades de mobilização da sociedade local poderá ser a espontânea participação de empresas, 
com apoio financeiro adicional ou outra forma de apoio à realização de algumas ações do projeto. 

 

5.2 Educação Ambiental 

As intervenções previstas no projeto-piloto obrigatoriamente incluem a participação dos habitantes 
da bacia nas fases de planejamento detalhado, de execução e de manutenção. O processo de 
envolvimento dos moradores deverá ser permeado pela educação ambiental, como meio de 
esclarecimento, discussão e tomada de consciência sobre os problemas e participação nas soluções 
em foco no projeto.  

Com apoio de consultoria em educação ambiental, serão formados agentes de educação ambiental 
para atuar junto às comunidades atendidas pelo projeto. Estes agentes, remunerados pelo projeto, 
realizarão atividades sistemáticas de educação ambiental, de acordo com o desenvolvimento das 
ações. Vale ressaltar que embora haja interface desse componente com o anterior, o público alvo de 
cada um é diferente. Este componente está focado nos moradores das áreas a serem beneficiadas 
com as ações estruturais do projeto-piloto e nas comunidades das quais fazem parte. 
Os agentes deverão coordenar a participação dos moradores na implantação e manutenção das 
obras de engenharia e nos plantios previstos nas intervenções do projeto-piloto, desde a fase de 
elaboração dos projetos demonstrativos para a área rural e dos projetos executivos para a área 
urbana, junto às empresas ou instituições contratadas para tal e sob a supervisão e orientação da 
coordenação geral do projeto. Espera-se que esses agentes venham a ser interlocutores legítimos 
dos moradores das áreas beneficiadas, tanto com a coordenação do projeto, como junto à 
administração pública municipal e outras instituições participantes do mesmo. 

 

5.3 Mobilização Regional 

No contexto de um projeto-piloto de ambições complexas para o enfrentamento do problema da 
erosão em uma bacia hidrográfica, articulando componentes rurais e urbanos em um processo de 
gestão participativa, é fundamental a divulgação ampla do seu andamento e a troca de informações 
e experiências com outras iniciativas em curso. 

A coordenação do projeto, com apoio institucional local/regional, especialmente do CEIVAP, se 
encarregará de realizar 3 seminários regionais, ao longo do desenvolvimento e ao final do projeto, 
convidando as diversas instituições que atuam direta ou indiretamente com as questões abrangidas 
pelo projeto na Região do Médio Paraíba e outras regiões da bacia do Paraíba do Sul e dos Estados 
por ela abrangidos. 
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6. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
MUNICÍPIO DE BARRA MANSA 
 
HISTÓRIA  
 
Fundação e Emancipação 
 
Por volta do ano de 1700, chegar a São Paulo era uma tarefa quase impossível, por causa da 
barreira natural criada pela Serra do Mar. Mas, para que a viagem se tornasse mais rápida, o então 
governador Luiz Bahia Monteiro ordenou que fosse aberto um caminho através da serra de Itaguaí. 
Depois de concluído o caminho, várias incursões foram feitas até o Rio Paraíba, mas sem o 
compromisso de se formar povoados ou vilas. Estas incursões eram quase sempre formadas por 
aventureiros à procura de ouro ou por caçadores. 
 
O primeiro indício de povoamento se deu em 1764. Francisco Gonçalves de Carvalho obteve junto 
ao Vice-Rei D. Antônio Álvares da Cunha, uma sesmaria para fundar uma fazenda de gado e 
mantimentos entre o Rio Paraíba e o Rio Bananal, exatamente no local onde se encontrava um 
córrego chamado de Barra Seca ou Barra Mansa. Em 1765, José Alberto Monteiro também obteve 
do Vice-Rei uma sesmaria à margem do Rio Paraíba, onde é hoje Volta Redonda. Com o passar dos 
anos, estas sesmarias foram mudando de donos, até que, por volta de 1827, chegaram, por herança, 
às mãos do Coronel Custódio Ferreira Leite, o Barão de Auiruoca. A partir daí, o local tornou-se 
ponto obrigatório de passagem de tropas de viajantes a caminho de portos marítimos. O movimento 
cresceu. Em 1800, nas terras de Henrique Magalhães, bem próximas à foz do Rio Barra Mansa, já 
existia um engenho e uma capela erguida em homenagem a São Sebastião. Aos poucos, um 
pequeno núcleo populacional começou a surgir. O início do povoamento animou o Coronel Custódio 
Ferreira Leite, que mandou construir outra capela, à margem direita do Paraíba. A nova capela, 
também dedicada a São Sebastião, localizava-se quase em frente à Fazenda Ano Bom, na margem 
oposta do rio. O pequeno povoado foi crescendo e, em 3 de outubro de 1832, graças a um ofício 
dirigido à Assembléia Geral Legislativa do Império, foi criada a Vila de São Sebastião de Barra 
Mansa, passando a fazer parte da vila terras desmembradas das vizinhas Resende, Valença e São 
João Príncipe. 
 
DADOS GERAIS  
 
Localização Geográfica 
 
Barra Mansa está situada ente as duas maiores cidades do país, Rio de Janeiro e São Paulo, e bem 
no centro da Região Sul Fluminense - Região Industrial do Médio Paraíba, facilitando o acesso ao 
que existe de melhor nas cidades vizinhas - incluindo aí o litoral sul do Estado do Rio e o litoral 
norte de São Paulo - ao mesmo tempo que oferece um acesso privilegiado de toda a Região à nossa 
cidade. 
Tem como limites, ao Norte, os municípios de Quatis e Valença (RJ), ao Sul Bananal (SP), Rio Claro 
e Piraí (RJ), e, a Oeste, Resende e Porto Real (RJ). 
 
Fundação 
3 de outubro de 1832. 
 
Extensão 
Área total - 601,90 km2 
1º Distrito - Sede 301,55 km2 
2º Distrito - Floriano - 71,50 km2 criado em 1890. 
3º Distrito - Rialto - 54,85 km2 criado em 1844. 
4º Distrito - N. S. do Amparo - 127,0 km2 criado em 1844. 
5º Distrito - Antônio Rocha - 47,00 km2 criado em 1993. 
 
População 
Total - 166.745 (IBGE - Censo 1996). Homens 49% e Mulheres 51% 
 
Pirâmide etária (CIDE-RJ/IBGE 91) 
00 a 10 anos 20,4%, 10 a 14 anos 10,7%, 15 a 19 anos 19,5%, 20 a 44 anos 41,3%, 45 a 64 anos 
13,9%,  
mais de 65 anos 44,2% 
 
Número de eleitores - 112.014 
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Distribuição da população 
Zona urbana 162.495, Zona rural 164.250 
 
 
Taxa de urbanização 97,30% 
 
Densidade demográfica 
277,03 hab/km2 (IBGE-Censo 1996) 
 
Aspectos sócio-econômico:  
 
Principais atividades 
Siderurgia, metalurgia, química, alimentação e comércio. 
 
Indústria 
528 unidades, sendo as principais: Siderúrgica Barra Mansa, Cia. Metalúrgica Barbará, Dupont do 
Brasil, Nestlé, Ind. Litog. Matarazzo, Purina e Cilbrás. 
 
Comércio 
5.618 unidades, sendo: 4.647 lojas diversas; 744 bares, restaurantes, casas de shows e hotéis, 83 
drogarias e perfumaria; 50 livrarias e papelarias; 46 supermercados; 25 armazéns e cooperativas; 20 
postos de combustíveis; 3 frigoríficos. 
 
Profissionais liberais 
Nível superior 1.190, Nível técnico 1.200 
 
Agências bancárias (CIDE 1996) 
Estatais 2, Privados 8, Terminal 24h 6, Home Banking 3 
 
Produto Interno Bruto (CIDE - 1990/95) 
PIB - R$ 603.283,410,00, PIB percapita - R$ 3.618,00, Taxa média de crescimento - 2,55% 
 
Hotéis 
Área urbana - 7 (unidades habitacionais - 273), Hotéis-fazenda, Pousadas e Motéis - 16 unidades 
 
Agropecuária 
Principais atividades, Milho e pecuária leiteira, Produção agrícola 19.000 toneladas (CIDE/94) 
Área plantada Lavoura permanente - 452 há, Lavoura temporária - 3.610 há 
 
Produção pecuária (CIDE 1996) 
Bovinos 29.000 cabeças, Suínos 4.280 cabeças, Eqüinos 1.300 cabeças, Caprinos 372 cabeças, 
Aves 119.500 cabeças, Vacas ordenhadas 6.000 cabeças, Produção de leite 30.137 L/dia, Produção 
de ovos 160.000 dz, Mel 17.200 kg. 
Carvão vegetal 322 ton 
 
Número de estabelecimentos e área 
Total 545 - Estab. Com menos de 10 ha 141 - Área ocupada 453 há,  Estab. de 10 a 99 ha 224 - 
Área ocupada 11.110 há 
Estab. de 100 a 999 ha 117 - Área ocupada 47.310 há, Estab. Com mais de 1000 ha 543 - Área 
ocupada 3.436 ha 
 
Saúde 
Hospitais 4, Filantrópicos 2, Contratados 2, Clínicas 7, Postos de saúde 32, Centro de saúde 6, Total 
de leitos 341, Laboratórios 4, Outros (consultórios dentários, unidades volantes, etc...) 18 
 
Transportes 
Malha ferroviária, Ferrovia Centro Atlântica - ramal de Minas Gerais e Litoral 
MRS Logística - ramal Rio São Paulo - Ferrovia do Aço 
Obs.: Esta privilegiada ferrovia conta ainda com entroncamentos que nos levam ao Porto de 
Sepetiba e ao Porto de Angra dos Reis. 
 
Malha rodoviária 
BR 116 - Rodovia Presidente Dutra 
Faz a ligação Rio-São Paulo, corta a cidade e fica três minutos do centro. 
BR 393 - Rodovia Lúcio Meira 
Faz a ligação entre Barra/Minas Gerais, via Juiz de Fora, sendo importante via de escoamento para 
o Norte Nordeste e Centro Oeste do país. 
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RJ 155 - Rodovia Barra Mansa - Angra dos Reis 
Além de ser um importante acesso ao Porto de Angra dos Reis, oferece boa alternativa para o Porto 
de Sepetiba - que também tem acesso pela Via Dutra, por Itaguaí. Esta via ganha, mais importância 
ainda por servir de escoamento até a Rio/Santos (Porto de Santos). 
Estrada Quatis-Liberdade (MG) 
Faz a ligação com o Sul de Minas (não está pavimentada). 
Estrada Volta Redonda Amparo 
Faz a ligação com Santa Rita de Jacutinga em Minas Gerais (não está pavimentada). 
 
Distância (Rodoviária x Rodoviária)  
Barra Mansa x Rio: 127 Km, São Paulo: 330 Km, Belo Horizonte: 460 Km, Vitória: 650 Km 
 
Transporte Coletivo Urbano 
52 linhas, transportando 63.000 usuários/dia (dados Aciap) 
 
Empresas 
 
Colitur Transportes Coletivos 
Opera com 21 motoristas e 21 cobradores e transporta 8.000 passageiros/dias. 
Viação São João Batista 
Opera com 33 motoristas e 33 cobradores e transporta 20.000 passageiros/dia. 
Auto Comercial 
Opera com 120 motoristas, 1520 cobradores e transporta 35.000 passageiros/dia. 
Transporte Coletiivo Intermunicipal/Interestadual  
 
Linhas com partida e chegada da rodoviária de Barra Mansa 
Estado do Rio - Rio de Janeiro (capita), Resende, Volta Redonda, Três Rios e Petrópolis. 
Estado de São Paulo - são Paulo (capital), São José dos Campos, Aparecida do Norte, Campos do 
Jordão, Pindamonhangaba, Taubaté, São Bernardo do Campo, Mogi da Cruzes e Caçapava.  
Estado de Minas Gerais - Belo Horizonte, São Lourenço, Lavras, Campo Belo, Uberaba, sete 
Lagoas, Leopoldina Muriaé, Visconde do rio Branco, Viçosa, Conselheiro Lafaiete e Santos Dumont. 
Estado do Paraná - Curitiba 
Dentre outras ligações diárias 
Transporte Coletivo Internacionais 
B. Mansa x Chile, B. Mansa x Argentina 
Obs: Estas linhas partem do Rio de Janeiro e passam 
diariamente pela Rodoviária de Barra Mansa. 
 
Transporte de Cargas 
 
Com 86 empresas de transporte de cargas, o setor tem grande importância para a economia do 
município, chegando a movimentar 4 (quatro) milhões de toneladas/mês. Além do movimento de 
cargas para todo o País, algumas empresas transportam produtos de Barra Mansa para a Argentina, 
Paraguai e Uruguai (Mercosul), o que faz do município um dos principais pátios de transportadoras 
do país. 
 
Barra Mansa é ainda a única cidade do interior do Estado do Rio a possuir concessionárias e 
assistência técnica de todas as montadoras de utilitários nacionais e internacionais, e também uma 
de utilitários importados. 
 
Entidades 
Sindpass - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Barra Mansa, Rua Benedita 
Helena Lima, 140 - Tel. 322-1649 - Fax 322-1124. 
Sindicato dos Trabalhadores em empresas de Transporte Rodoviários de Barra Mansa - Rua da 
Imprensa, 120 - Ano Bom - Tel/Fax. 322-1321. 
 
Fontes: Sindpass/Aciap/Estudo Sobeu 
 
Segurança 
Delegacia de Polícia - 1, Corpo de bombeiros - 1, Defesa civil - 1, Guarda municipal - 1, Postos 
avançados da GM - 20, Postos da polícia militar - 3, "tiro de guerra" - 1 (em desativação) 
 
Comunicação 
Jornais - 1 diário e dois semanários 
Rádios - AM (2) e FM (2) 
Televisão - 2 (Sul Fluminense - Rede Bandeirantes e Rio Sul - Rede Globo, gerando a partir de 
Resende) 
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Internet - 2 provedores 
 
Home Bank - 3 
Correios - agências próprias, 3; franqueadas, 2; satélites, 7; postos de venda de produtos 6. 
 
Telefonia 
Terminais telefônicas - 22, Telefones públicos - 200, Posto de serviço - 1, Telefones celulares - 700 
linhas com prefixo próprio e expansão para 10.000 linhas em 1998. 
 
Serviços de Justiça 
Total de Varas - 10, Cível - 5 Criminal - 2; família ou Menores - 2; Especiais - 1. 
 
Mercado de Trabalho 
 
Dados Gerais 
(RAIS 91; Censo 91; Firjan; CIDE; Pólis) 
População - 167.000  
PIA - População com idade Ativa 
108.350 (64%) 
Empregos com CT 23.400 
 
PIA empregada 21%, Indústria 7,1%, Comércio 3,8%, Serviços 8,8% 
 
PIA feminina (RAIS 92) 
Total 51,2% - Empregos 20,8% 
 
PIA masculina (RAIS 92) 
Total 30,6% - Empregos 11,4% 
 
Em geral, a População Economicamente Ativa - que inclui os que estão trabalhando e os que estão 
procurando emprego - corresponde aproximadamente a dois terços da PIA - pessoas entre 15 e 64 
anos de idade. Em Barra Mansa, esse índice desce até menos da metade, sendo essa diferença 
mais acentuada no setor de serviços. Os índices acima também demonstram, em suas entrelinhas, a 
grande incidência de trabalhadores sem carteira assinada, assim como a amplitude do setor informal 
na economia do município. 
OBS.:  
1. Os dados apresentados não levam em conta determinadas características da Região, como a 
proximidade e facilidade de locomoção entre os municípios, etc). 
2. Boa parte dos trabalhadores com CT estão empregados nos municípios vizinhos. Porém , um 
estudo mais detalhado precisa ser feito para estabelecer estes percentuais. 
3. Baseados em estatísticas nacionais, trabalhamos com a possibilidade de que, dos 108.350 
cidadãos em idade ativa, 54.000 estão no mercado formal de trabalho - empregados à procura de 
empregados ou à procura de emprego. Dos outros 54.000, cerca de 30% estão no mercado informal 
e o restante, ou trabalha sem registro ou está completamente excluído do mercado. 
 
Evolução do Emprego 
(Mtb - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) 
Junho/96 - Total admissões 850, Total demissões 670 
Janeiro/Junho 96 - Total admissões 4.692, Total demissões 4.457 
Junho 95/ Junho 96 - Total admissões 8.461, Total demissões 8.999 
 
Perfil do Trabalhador Absorvido pelo mercado 
Técnicos de nível secundário, especializados nas áreas de siderurgia, metalurgia, elétrica, 
mecânica, construção civil e nas áreas de prestação de serviços (informática, lazer, administração, 
vendas, saúde, agropecuária e agro-indústria, educação e cultura, etc...) 
Trabalhadores sem formação especializada, absorvidos pelas áreas da construção civil, 
agropecuária, comércio e prestação de serviços diversos. 
Perfil do trabalhador excluído do mercado 
Este segmento, por deduções baseadas em dados nacionais (a nível municipal não há coletas de 
dados confiáveis que nos permitam um a análise mais detalhada), pode chegar a representar algo 
próximo de 30% da população economicamente ativa do município.  
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7. CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL 

Tendo em vista que o projeto-piloto compreende um conjunto de ações voltadas para a prevenção e 
o controle da erosão em toda a bacia hidrográfica, visando desenvolver um modelo de gestão 
participativa que sirva de parâmetro a iniciativas semelhantes em outras bacias e regiões, o público-
alvo do trabalho social vai desde os habitantes das áreas diretamente beneficiadas pelas ações 
estruturais até, de modo indireto, as instituições e usuários que lidam com o problema da erosão no 
Médio Paraíba e em outras regiões com características semelhantes. 

Nas ações previstas para a área urbana (20 intervenções), serão diretamente beneficiadas cerca de 
150 famílias que habitam as áreas diretamente afetadas pelas erosões existentes no perímetro 
urbano da bacia do rio Barra Mansa. As condições habitacionais dessas famílias são em maior parte 
precárias, com ruas sem pavimentação e drenagem e saneamento básico deficitário. A renda média 
familiar é baixa e os moradores não dispõe de recursos próprios para construir de modo adequado 
às características de declividade e solo da região, altamente propensas à erosão. O perfil detalhado 
dessas famílias será levantado ao longo da execução das atividades de educação ambiental, junto 
aos projetos executivos das intervenções (ver Metodologia).  

Na área rural da bacia, onde serão implantados projetos demonstrativos para recuperação ambiental 
e econômica nas propriedades, o número de famílias beneficiadas dependerá do resultado do 
diagnóstico rural participativo, que precede o detalhamento dos projetos demonstrativos. De acordo 
com alguns dados secundários, estima-se que existam cerca de 90 propriedades rurais na bacia, 
ocupando uma área total de aproximadamente 9.600 hectares. O projeto prevê implantar um total de 
110 ha de plantios em projetos demonstrativos. Estimando-se plantios de 2-4 ha por propriedade, 
deverão ser beneficiadas entre 25 e 50 famílias na área rural. 

Além dos beneficiários diretos, o projeto-piloto deverá beneficiar indiretamente os habitantes dos 
distritos e bairros da bacia, em especial através das ações de mobilização local. Na região do Médio 
Paraíba, existem outras sub-bacias (como as dos rios Bananal, Piraí, Turvo, entre outros) e áreas 
urbanas (Barra do Piraí, Volta Redonda, Mendes, Vassouras, etc.) com problemas críticos de erosão 
e que poderão vir a ser beneficiadas com a experiência desenvolvida na bacia do rio Barra Mansa, 
aproveitando idéias, métodos e técnicas, erros e acertos deste projeto. 

 

 

8. DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS FAMILIAS 

As famílias a serem diretamente beneficiadas pelo projeto na área urbana da bacia do rio Barra 
Mansa serão aquelas que moram nos locais diretamente atingidos pelas erosões que serão tratadas 
nas 20 intervenções previstas para a área urbana no projeto-piloto. Além da eliminação dos riscos 
de deslizamentos de terra e da geração temporária de renda com a possibilidade de trabalho nas 
intervenções, essas famílias serão envolvidas em atividades de educação ambiental que darão 
suporte à sua participação na implantação e na manutenção das estruturas de contenção e dos 
plantios realizados. 

Na área rural da bacia, as famílias beneficiadas serão aquelas que manifestarem interesse e 
mobilização para participar da implantação dos projetos demonstrativos nas propriedades rurais que 
habitam (como proprietários ou arrendatários, meeiros...). Essas famílias serão envolvidas em todas 
as atividades de escolha dos locais, planejamento, execução e manutenção dos plantios. A seleção 
das famílias será feita a partir da realização do diagnóstico rural participativo, onde serão 
identificadas as condições sócio-econômicas locais, as relações de posse e uso da terra, os 
conhecimentos, as habilidades e as potencialidades dos produtores rurais (por gênero), as formas 
de organização social (sindicatos, associações, etc.), a infra-estrutura de produção, as instalações 
existentes, entre outros aspectos que se revelem pertinentes à problemática socioambiental 
relacionada à erosão das terras na bacia.   
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9. JUSTIFICATIVAS 

A erosão é o mais antigo e um dos mais graves problemas socioambientais na bacia do Paraíba do 
Sul. E a Região do Médio Paraíba, onde se situa a bacia do rio Barra Mansa, é a mais crítica quanto 
à intensidade dos processos erosivos e suas conseqüências nefastas, tais como a perda de 
produtividade das terras, êxodo rural, formação de áreas de risco aos moradores (deslizamentos de 
encostas e inundação das margens dos rios assoreados pelos sedimentos de montante). 

Historicamente, o processo de ocupação e uso do solo na bacia do rio Barra Mansa e na Região do 
Médio Paraíba em geral desenvolveu-se de forma inadequada às condições de vulnerabilidade do 
ambiente natural. Desde que as lavouras de café se expandiram pela região, no século XIX, a 
ocupação do solo e as atividades econômicas que a sucederam resultaram em um contínuo e 
crescente processo de degradação ambiental. As florestas, que ocupavam quase a totalidade das 
terras até final do século XVIII, foram sendo sistematicamente destruídas, comprometendo os 
mananciais de água e, principalmente, causando a erosão acelerada e a improdutividade da maior 
parte dos solos, além da significativa redução na biodiversidade e seu potencial de uso. 

A perda das florestas, reduzidas a menos de 15% no Médio Paraíba e a cerca de 2% na bacia do 
Barra Mansa, juntamente com o uso agropecuário sem a adoção de práticas de controle de erosão, 
contribuíram para o forte êxodo rural no Médio Paraíba, que se verifica nos Censos do IBGE, a partir 
dos anos 1950. A atividade agropecuária hoje representa menos de 3% do PIB da Região. Barra 
Mansa, tal como Volta Redonda e Resende se tornaram importantes pólos urbanos de atração dessa 
migração rural, em virtude da implantação de indústrias de grande porte, especialmente a indústria 
siderúrgica. 

O constante abandono das áreas rurais e o crescimento rápido e desordenado das cidades 
configuraram um cenário de problemas ambientais e sociais especialmente relacionados à 
degradação das terras por erosão e à contínua ocupação de encostas e margens de rios sem a 
adoção de normas técnicas de planejamento e controle do uso do solo e sem a infra-estrutura 
urbana necessária. Esse cenário tem se agravado nas últimas décadas, com o aumento da 
degradação das terras e o crescimento da população urbana, formando-se um acúmulo de 
problemas relacionados à ausência de saneamento básico e à proliferação de áreas de risco nas 
ocupações de encostas e margens de rios. Nas margens do rio Barra Mansa, desprovido de mata 
ciliar e assoreado por grandes quantidades de sedimentos provenientes das erosões a montante, 
estima-se que pelo menos 800 pessoas sejam atingidas pelas inundações anuais e 2.500 pessoas 
pelas inundações de maior tempo de recorrência (esses dados são de 1998). 

A cidade de Barra Mansa, com uma população superior a 160 mil habitantes, está entre as mais 
críticas do Médio Paraíba em quantidade e intensidade de áreas de risco de erosão. Somente no 
perímetro urbano da bacia foram identificadas 20 áreas críticas, a maioria delas em situação de 
risco à segurança dos moradores e prejudicando a drenagem das ruas, canais e do próprio rio Barra 
Mansa. A condição econômica da população que habita essas áreas de risco, em geral, não permite 
investimentos próprios na realização de obras de contenção e tampouco na perspectiva de mudança 
para locais mais seguros. O poder público local, por outro lado, não dispõe das condições 
necessárias para exercer de forma eficaz suas funções de planejamento e controle da ocupação e 
uso do solo urbano. 

Diante desse cenário, ressalta-se que o enfrentamento dos problemas relacionados à erosão na 
bacia demanda um processo de discussão e compreensão das causas históricas desses problemas e 
dos aspectos políticos, institucionais e sociais em que se inserem e sobre os quais se deve trabalhar 
para modificar as tendências atuais, rumo a uma melhor condição socioambiental para os usuários 
da bacia e habitantes do município em geral. O enfrentamento desses problemas demanda 
igualmente uma atitude de responsabilidade coletiva e comprometimento social e político-
institucional para levar a diante alternativas de solução a curto, médio e longo prazos. 

Não resta dúvida, portanto, que o desafio colocado para o projeto-piloto de controle de erosão na 
bacia do rio Barra Mansa é antes de tudo de ordem social, muito mais do que de ordem técnica. 
Pouco resolverá a implantação de obras de contenção e de reflorestamentos se a sociedade local 
(especialmente seus representantes na administração pública e nas organizações civis) não se 
sentir parte do problema e da solução, ou seja, consciente e responsável sobre a importância e a 
urgência de se trabalhar para mudar o cenário atual e de uma forma integrada e participativa. As 
atividades de caráter estritamente social do projeto-piloto têm a função de fomentar esse processo. 
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10. OBJETIVO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL 

Instaurar um processo permanente de conscientização, mobilização e responsabilidade coletiva, 
local e regional, em torno do problema da erosão é o objetivo primordial deste projeto de trabalho 
social. As ações de controle da erosão na bacia do rio Barra Mansa, previstas no projeto-piloto, só 
terão eficácia se forem realizadas como parte desse processo.  

As metas quantitativas do projeto-piloto (em hectares de plantios e obras de contenção) são menos 
importantes do que os resultados que se espera obter em termos de envolvimento social e político-
institucional no projeto-piloto. Sem dúvida, quanto maior o envolvimento, maiores as perspectivas de 
realização de 100% das metas quantitativas, ainda que sejam realizadas além do prazo previsto. 

Para instaurar esse processo, o projeto de trabalho social tem os seguintes objetivos específicos: 

- realizar reuniões, workshops, seminários,... com habitantes da bacia e setores da sociedade 
local, para discussão dos aspectos envolvidos na questão da erosão, no sentido de: a) 
identificar as formas locais de entender e de lidar com o problema, a existência ou não de 
iniciativas locais para resolvê-lo, as queixas e expectativas em relação à atuação do poder 
público sobre os aspectos que envolvem o problema e outros aspectos relativos à compreensão 
e à mobilização local existente sobre a erosão; b) apresentar e discutir os conceitos, as 
diretrizes e as ações previstas no projeto-piloto; c) extrair sugestões, críticas e identificar 
potenciais formas de participação no desenvolvimento do projeto-piloto; 

- desenvolver atividades de educação ambiental com as famílias e comunidades diretamente 
envolvidas nas intervenções do projeto-piloto, no sentido de orientar e coordenar sua 
participação nas fases de projeto detalhado, execução e manutenção das obras e plantios; 

- realizar três seminários regionais para a apresentação e discussão do andamento e resultados 
obtidos no projeto-piloto a um público alvo mais amplo, no sentido de divulgar a iniciativa e 
trocar idéias e experiências com outros atores sociais envolvidos na busca de solução ao 
problema da erosão no Médio Paraíba e outras regiões, especialmente no contexto da gestão 
participativa dos recursos hídricos e da implantação da Lei das Águas na bacia do rio Paraíba do 
Sul. 

 

11. METODOLOGIA 

O projeto de trabalho social se desenvolverá sob o paradigma da gestão ambiental participativa, que 
pressupõe um processo de mão-dupla na discussão e na realização de soluções para os problemas 
ambientais, ou seja, os técnicos responsáveis deverão realizar atividades de envolvimento e 
participação social no projeto-piloto que sejam pautadas pela troca de idéias, conhecimentos e 
experiências e não pela imposição de cima-para-baixo de conhecimentos técnico-científicos. 

A erosão dos solos é um problema difuso, que se intensifica a médio/longo prazo e nem sempre é 
percebido como um problema ou associado a outros problemas como a perda de produtividade ou a 
ocorrência de inundações. Na Região do Médio Paraíba, gerações inteiras cresceram convivendo 
com ravinas, voçorocas, taludes expostos... como sendo parte da paisagem; e os eventos de 
inundação e deslizamentos de terras são geralmente atribuídos exclusivamente às chuvas intensas, 
sem que se dê a devida importância à verdadeira dimensão das condições de ocupação e uso do 
solo, que tornam mais intensos os efeitos das chuvas. 

No entanto, há diferenças significativas na compreensão desse problema entre os atores sociais e, 
mais importante ainda, na forma como lidam com o problema, seja ignorando-o ou interpretando-o e 
atuando sobre ele de diferentes maneiras. É fundamental “mapear” esse entendimento local, 
especialmente com aqueles que habitam as áreas de risco e aqueles que têm atribuições formais no 
poder público, direta ou indiretamente relacionadas a essas áreas de risco, bem como as relações 
entre ambos.  

Sob tal paradigma, as atividades do trabalho social serão realizadas tendo como diretriz principal a 
necessidade de que os atores sociais cheguem a um consenso sobre o problema a ser tratado, em 
especial quanto à solução adotada em cada caso. As soluções técnicas para o controle da erosão 
propostas no projeto-piloto são alternativas não-convencionais, que priorizam o uso de material local 
de baixo custo (como muros de pneus e sacos de escória) e o uso de vegetação arbórea como forma 
de proteção do solo, de redução do escoamento superficial e formação de áreas verdes no perímetro 
urbano e como forma de proteção de mananciais e produção econômica nas áreas rurais. A intenção 
é a de que as soluções adotadas sejam de fácil apreensão e manutenção, bem como de fácil 
propagação a outras áreas e regiões. Caberá ao trabalho social do projeto-piloto a função de 
estabelecer as condições de participação social para isso, o que poderá significar a revisão e a 
modificação das ações propostas no projeto, no sentido de implantar o que for mais adequado à 
capacidade e ao interesse local de apreensão e utilização efetiva das soluções.  
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De acordo com as diretrizes da CAIXA para a elaboração do Projeto de Trabalho Social, as ações 
sociais do projeto-piloto deverão ser desenvolvidas em três etapas – planejamento, implementação e 
acompanhamento. Cada etapa compreenderá as seguintes atividades e produtos: 

 

11.1 Planejamento das Ações  

Na época em que o projeto-piloto foi elaborado, a equipe técnica responsável realizou várias 
reuniões com representantes institucionais, do poder público e da sociedade civil, incluindo algumas 
visitas a campo em conjunto, para envolvê-los no processo de gestão descentralizada e participativa 
do problema da erosão, desde os primeiros passos para o delineamento de soluções adequadas à 
realidade local. Participaram representantes das Secretarias Municipais de Planejamento e Meio 
Ambiente, Educação, Obras e Agricultura de Barra Mansa; do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE) de Barra Mansa; do escritório regional do Instituto Estadual de Florestas (IEF), com sede em 
Barra Mansa, da ONG Nosso Vale Nossa Vida, da Comissão de Amigos do Rio Barra Mansa 
(CARIBAM), da EMATER - escritório local de Barra Mansa e do Sindicato de Produtores Rurais de 
Barra Mansa. 

No entanto, tendo em vista que, naquele momento de elaboração do projeto, não havia perspectivas 
concretas de recursos e prazos para realizá-lo (o que dependia da aprovação do projeto pelo 
CEIVAP e da disponibilidade de recursos financeiros tanto da União, como do Estado ou do 
Município), considerou-se inoportuno gerar expectativas na sociedade local, principalmente nos 
moradores das áreas de risco na bacia e nos produtores rurais, promovendo encontros e discussões 
exaustivas sobre um projeto ainda “virtual”, ou entrevistando moradores para caracterizar suas 
condições sócio-econômicas. 

Portanto, somente a partir da liberação dos recursos e o início de fato do projeto-piloto é que se 
realizarão os contatos com a sociedade local, para aprofundar o conhecimento sobre as condições 
ambientais e sócio-econômicas e para o detalhamento das ações previstas no projeto. Assim, nesta 
etapa inicial de planejamento, pretende-se realizar as seguintes atividades, discriminadas para cada 
componente: 

 

11.1.1 Mobilização local 

O planejamento deste componente deverá ser feito nos dois primeiros meses do projeto-piloto, 
compreendendo: 

- Identificação do público alvo - instituições e organizações que representam os diversos setores 
da sociedade local; 

- Elaboração de banco de dados sobre o público alvo: endereço, telefone, pessoa de contato, 
campo de atuação, dados relevantes para o projeto, etc.; 

- Preparação de material expositivo (transparências, cartazes, folderes, etc.), de acordo com o 
público alvo; 

- Definição dos modos de abordagem e desenvolvimento das reuniões e seminários; 

- Definição da agenda de eventos para o primeiro semestre do projeto, considerando públicos 
prioritários para a realização do projeto-piloto e a interface da mobilização com as demais 
ações.  

- Elaboração de relatório de planejamento. 

Após a realização dos primeiros eventos de mobilização no primeiro semestre, será feito novo 
planejamento para a realização dos próximos eventos, a partir das avaliações dos resultados 
obtidos. 

 

11.1.2 Educação ambiental 

O planejamento detalhado deste componente será feito em duas fases subseqüentes e será refeito 
em diferentes momentos do desenvolvimento do projeto-piloto, de acordo com o cronograma das 
intervenções e com a avaliação dos resultados parciais obtidos no próprio componente. No primeiro 
mês do projeto-piloto deverão ser desenvolvidas as atividades relacionadas abaixo: 

- Preparação de material expositivo sobre o projeto-piloto e definição da estratégia de abordagem 
para primeira reunião com representantes dos moradores; 
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- Reunião com membros da Comissão de Amigos do Rio Barra Mansa (CARIBAM) e demais 
representantes das associações de moradores da bacia, para apresentação geral do projeto e 
levantamento de informações sobre as áreas a serem atendidas pelo projeto-piloto; 

- Identificação (e cadastramento em banco de dados) das escolas, centros comunitários, igrejas e 
demais espaços coletivos existentes na bacia do rio Barra Mansa; 

- Elaboração de mapas de localização das escolas, centros comunitários, igrejas e demais 
espaços coletivos existentes na bacia do rio Barra Mansa; 

- Identificação e caracterização preliminar das organizações comunitárias existentes na região 
(objetivos, estrutura organizacional, lideranças, atividades envolvidas, etc.); 

- Levantamento de iniciativas existentes de educação ambiental, formal ou informal; 

- Agendamento de reuniões com professores e representantes comunitários, de acordo com 
cronograma das intervenções do projeto-piloto; 

- Planejamento detalhado e preparação de material para as reuniões com professores e 
representantes comunitários; 

- Elaboração de relatório de planejamento. 
Após as primeiras reuniões com professores e representantes comunitários, se fará o planejamento 
detalhado das atividades seguintes, compreendendo: 

- Seleção de agentes de educação ambiental; 

- Plano detalhado e preparação de material para a formação de agentes de educação ambiental; 

- Realização das atividades de formação de agentes de educação ambiental, que deverão incluir a 
apresentação e discussão dos conceitos e diretrizes do projeto-piloto e de métodos e técnicas 
de abordagem e trabalho com a comunidade, a realização de treinamento com grupos 
comunitários, entre outros aspectos a serem definidos e detalhados com consultoria específica; 

- Delineamento (feito por coordenação + agentes) das atividades de educação ambiental a serem 
desenvolvidas nas primeiras áreas de intervenção do projeto-piloto; 

- Elaboração de relatório de planejamento. 

 

11.1.3 Mobilização regional 

Tendo em vista que esse componente tem por objetivo divulgar resultados do projeto-piloto e 
debater sobre as questões envolvidas no seu desenvolvimento junto a interessados de outros 
municípios e regiões, o planejamento detalhado será realizado somente após os primeiros 6 a 8 
meses de projeto, para o primeiro seminário regional, após 14 a 16 meses para o segundo seminário 
e ao final dos 24 meses para o terceiro e último seminário. As atividades deste planejamento 
deverão consistir de: 

- Identificação de local para a realização do seminário; 

- Identificação de instituições e pessoas a serem convidadas; 

- Definição dos participantes locais: técnicos do projeto, representantes do poder público e da 
comunidade local, etc.; 

- Reunião com os participantes locais para planejamento das atividades do seminário; 

- Orçamento detalhado dos gastos com o seminário; 

- Agendamento diário do evento; 

- Elaboração de relatório de planejamento do seminário. 

 

11. 2 Implementação das Ações 

De acordo com as diretrizes da CAIXA para o Trabalho Social, essa etapa corresponde ao período 
de realização das intervenções do projeto de engenharia, quando as ações sociais devem ser 
implementadas em consonância com as obras e em função dos beneficiários do projeto. 
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No caso deste projeto-piloto de controle de erosão na bacia do rio Barra Mansa, os componentes 
sociais também representam um fim em si mesmos, ou seja, fazem parte das ações do projeto-
piloto, que não consiste exclusivamente de intervenções de engenharia, como obras convencionais 
de contenção de encostas (e as obras de contenção previstas são alternativas técnicas de baixo 
custo e procedimentos simplificados). Mesmo o componente de educação ambiental, que tem como 
público alvo prioritário os moradores beneficiados com as ações de recuperação ambiental das 
áreas críticas de erosão na bacia, não deverá se restringir a estes beneficiários, tendo também 
como meta atingir um público mais amplo, através das ações realizadas com e para estes 
beneficiários. 

 

11.2.1 Mobilização local 

A implementação deste componente consiste na realização de reuniões e seminários com setores da 
sociedade – empresários, comerciantes, educadores, etc. – para a divulgação do projeto, seus 
participantes, andamento e resultados parciais obtidos, com o intuito de ampliar a discussão sobre o 
problema da erosão no município, abrindo para sugestões, críticas, contribuições diversas,... 

Durante a elaboração do projeto-piloto, no final de 1999 e início de 2000, houve um processo 
incipiente de mobilização do setor industrial de Barra Mansa, que manifestou-se interessado no 
projeto e na possibilidade de apoiá-lo. O envolvimento direto de algumas empresas e indústrias da 
região será necessário em algumas áreas objeto de intervenções estruturais, tendo em vista 
situarem-se em área de influência direta das mesmas. O engajamento do setor industrial será de 
grande valia para o alcance social do projeto, tendo em vista sua importância sócio-econômica no 
município. 

 

11.2.2 Educação ambiental 

A implementação efetiva deste componente já estará ocorrendo desde a fase inicial de 
planejamento, junto aos representantes comunitários e professores da região. No entanto, suas 
atividades principais, orientadas pela coordenação geral do projeto, se concentrarão na formação 
dos agentes locais de educação ambiental e, principalmente, em suas ações com os moradores 
beneficiados pelo projeto. 

De acordo com o cronograma de execução das primeiras intervenções do projeto-piloto, os agentes 
de educação ambiental realizarão as seguintes atividades: 

- Reunião com os moradores de cada área de intervenção, para apresentação do projeto e 
discussão dos detalhes sobre a forma de participação local. Esta reunião deverá acontecer antes 
do início dos levantamentos técnicos para os projetos executivos das intervenções; 

- Reunião com equipe técnica responsável pelos projetos executivos (área urbana) e 
demonstrativos (área rural), para definição de procedimentos junto aos moradores beneficiados; 

- Agendamento das atividades com cada grupo de moradores e equipe técnica dos projetos 
executivos e demonstrativos; 

- Caracterização e cadastramento dos moradores e produtores rurais beneficiados; 

- Identificação de moradores que poderão trabalhar nas obras e plantios a serem executados nas 
intervenções; 

- Planejamento e realização de atividades de educação ambiental com os moradores, dando 
prioridade, no conteúdo das atividades, às questões conceituais e práticas dos aspectos 
envolvidos nas intervenções (essas atividades deverão incluir treinamentos específicos para as 
intervenções, elaboração de material elucidativo a ser utilizado nas atividades com a 
comunidade em geral e de mobilização local e regional, etc.); 

- Planejamento e realização de atividades de educação ambiental com a comunidade em geral, 
visando principalmente a divulgação e discussão do andamento e resultados das intervenções, 
através de métodos de educação/conscientização ambiental; 

- Elaboração de relatórios mensais.  
 

11.2.3 Mobilização regional 

A implantação deste componente consistirá da realização dos seminários regionais programados no 
item 11.1.3. Nesses seminários deverão ser apresentados, pelos participantes do projeto-piloto, os 
resultados parciais obtidos. O público-alvo desses seminários deverá compreender prioritariamente 
representantes do poder público, da iniciativa privada e da sociedade civil que atuam na bacia do rio 
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Paraíba do Sul com questões relacionadas ao problema da erosão. Além desses, deverão ser 
convidados outros atores (pesquisadores, membros de ONGs, do poder público, de associações 
civis, comitês e consórcios de bacias, etc.) dos três Estados da bacia do Paraíba do Sul. 

 

11.3 Acompanhamento das Ações 

A implantação das intervenções do projeto-piloto e a participação social no processo serão 
constantemente acompanhados, tanto internamente, por seus executores e apoiadores, como 
externamente, pela sociedade em geral, através das próprias ações de mobilização local e regional. 

Deverá ser formada uma Comissão de Acompanhamento do projeto-piloto, composta de membros 
das comunidades habitantes do conjunto de áreas de intervenção (que poderão ser escolhidos nas 
reuniões de educação ambiental), técnicos do poder público local (SAAE, Secretarias Municipais, 
IEF, EMATER, etc.) e representantes da sociedade civil local (que poderão ser escolhidos nas 
reuniões do componente de mobilização local). 

Após a conclusão de cada processo de intervenção, a Comissão de Acompanhamento deverá visitar 
a área para verificar o grau de cumprimento das atividades, o nível de participação dos moradores, o 
efeito da intervenção na rua e bairro em que se insere, etc. Esta Comissão deverá emitir relatório de 
acompanhamento, com recomendações para a situação analisada e para a continuidade do projeto 
como um todo. 

A coordenação do projeto e demais participantes deverá discutir e definir critérios e indicadores 
(C&I) de monitoramento e avaliação do projeto, específicos para cada etapa, levando em 
consideração as sugestões de C&I contidas no Roteiro de Trabalho Social da CAIXA e de outras 
possíveis fontes entre as muitas técnicas de monitoramento e avaliação utilizadas em projetos de 
desenvolvimento. 

 

EQUIPE TÉCNICA SOCIAL 

A equipe será composta pela coordenação geral do projeto-piloto (ver planilha orçamentário do 
projeto-piloto) e dois agentes de educação ambiental (2º grau completo) por todo o período do 
projeto, e um consultor temporário em educação ambiental (nível superior). Todos serão contratados 
após a liberação dos recursos para o projeto-piloto. 

 

CUSTOS 

A composição dos custos e o cronograma físico-financeiro por componente encontra-se na página  
seguinte. O cronograma apresentado deve ser considerado preliminar, tendo em vista que somente 
na fase de Planejamento das Ações serão detalhadas as atividades, consolidando prazos e custos 
específicos. Estas especificações serão feitas nos primeiros meses do projeto-piloto, compondo o 
Projeto de Trabalho Social definitivo.  
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS COMPONENTES SOCIAIS DO PROJETO-PILOTO DE CONTROLE DE EROSÃO DA BACIA DO RIO BARRA MANSA 

COMPONENTE / ANO 1 
ESPECIFICAÇÃO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Subtotal 

1. Mobilização Local:              

1.1 Material de divulg / consumo   3.000,00        3.000,00   6.000,00 

1.2 Logística (infra p/reuniões)   2.000,00        2.000,00  4.000,00 

2. Educação Ambiental:              

2.1 Material didático /  consumo    500,00 500,00 500,00  500,00  500,00  500,00 3.000,00 

2.2 Consultoria (esp. educ. amb.)  1.500,00 1.500,00           

2.3 Remuneração dos agentes    1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 

3. Mobilização Regional:              

gastos diversos c/seminários      3.400,00       3.400,00 

Subtotal  4.500,00 3.500,00 1.500,00 1.500,00 4.900,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 4.500,00 3.000,00 1500,00 25.400,00 

 
COMPONENTE / ANO 2 
ESPECIFICAÇÃO MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 Subtotal TOTAL 

1. Mobilização Local:               
1.1 Material de divulg / consumo   3.000,00          3.000,00 9.000,00 
1.2 Logística (local p/reuniões)    2.000,00         2.000,00 6.000,00 
2. Educação Ambiental:               
2.1 Material didático /  consumo  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00 3.000,00 6.000,00 
2.2 Consultoria (esp. educ. amb.)              3.000,00 
2.3 Remuneração dos agentes 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 21.000,00 
3. Mobilização Regional:               
gastos diversos c/seminários   3.300,00         3.300,00 6.600,00 10.000,00 

Subtotal 1.000,00 1.500,00 7.300,00 3.500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 4.800,00 26.600,00 55.000,00 
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COORDENAÇÃO GERAL  

Levantamento aerofotogramétrico / 
bases cartográficas planialtimétricas 

Equipamento de informática 
(micros, impressoras, etc. ) 

Mobilização regional 

Mapeamento geológico-geotécnico da 
área urbana de Barra Mansa 

Mobilização local Educação Ambiental 

Caracterização da vegetação florestal nas 
matas e capoeiras da bacia 

Cursos de capacitação em caracterização 
florestal e critérios geotécnicos 

Diagnóstico rural participativo 

Projetos executivos e levantamentos de campo 
para as intervenções na área urbana da bacia 

Monitoramento e controle de queimadas 
(formação de grupos locais) 

Viveiros de mudas – implantação 
e/ou ampliação Projetos demonstrativos para a área rural 

(silvopastoris, agroflorestais, fruticultura e 
reflorestamento ecológico) 

Intervenções para a contenção de 
encostas na área urbana da bacia 

(20 locais previstos) 

Levantamentos Básicos e Capacitação Técnica Intervenções e EquipamentosTrabalho SocialLegenda (cor):




