Prefeitura Municipal de São Sebastião do Alto
Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria Geral

Lei n. 498, de 11 de outubro de 2006.
Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento
Socioambiental do Município de São Sebastião
do Alto-RJ.

O Prefeito Municipal de São Sebastião do Alto, Estado do Rio de Janeiro:
FAÇO saber que a Câmara Municipal de São Sebastião aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica instituído o Plano Diretor de Desenvolvimento Socioambiental do
Município de São Sebastião do Alto, instrumento normativo e orientador do modelo espacial
de cidade, que incorpora o enfoque socioambiental de planejamento, na definição das diretrizes e das estratégias para a execução de planos, programas e projetos especiais, enfatizando a
participação pública da sociedade, a sustentabilidade econômica, social e ambiental do Município.
Parágrafo único – O Plano Diretor é composto pelos Anexos I e II, e contém mapas e
quadros.
Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
São Sebastião do Alto, 11 de outubro de 2006.
Geraldo Pietrani
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Alto
Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria Geral

Anexo I
PLANO DIRETOR INTEGRADO AO MEIO AMBIENTE
DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

RECURSOS AMBIENTAIS
MEIO FÍSICO
1. CLIMA E CONDIÇÕES METEROLÓGICAS
1.1.

INTRODUÇÃO

A abordagem principal na análise climatológica da região de interesse será baseada nas precipitações pluviométricas, fator importante para o entendimento dos processos físicos (geomorfológicos, hidrológicos e pedológicos) e
biológicos, além de ser um notável subsídio para a aplicação de planos de desenvolvimento econômico (energia, agricultura, rodovias, etc).
A análise geral do clima da Região Sudeste, especificamente na Região
Serrana/Vale do Paraíba do Estado do Rio de Janeiro, terá como base o trabalho
desenvolvido pelo geógrafo Edmon Nimer (Climatologia do Brasil, 179), com a
colaboração de Arthur A. Pinheiro Filho, Elmo da Silva Amador e Mário Diniz.
Também serão utilizados dados dos diversos postos pluviométricos do DNAEE
(Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica), publicados até o ano de
1977, e dados mais recentes de chuvas e temperatura das estações meteorológicas de Cordeiro, Carmo e Santa Maria Madalena, controlados pelo DNMET
(Departamento Nacional de Meteorologia, CRMCRJ).
1.2.

ASPECTOS GERAIS

“A Região Sudeste do Brasil, juntamente com a região Amazônica, Sul e Centro-Oeste, apresentam importantes índices pluviométricos anuais. Sua principal
característica, entretanto, é a notável irregularidade de chuvas que tão bem caracteriza as regiões tropicais. São observadas claramente duas estações climáticas bem definidas; uma chuvosa, com elevadas concentrações pluviométricas, e
uma seca (ou menos úmida), quando as chuvas tornam-se pouco freqüentes, ou
até mesmo muito raras”.
Para a compreensão dos processos que desencadeiam as precipitações
nesta região torna-se necessário um prévio conhecimento de diversos fatores,
alguns de ordem ESTÁTICA, outros de natureza DINÂMICA. Todos atuam simultaneamente em estreita relação...”(Nimer et al., op. Cit.). (Os fatores ESTÁTICOS) (posição geográfica e topográfica) e DINÂMICOS (mecanismos atmosféricos) que agem sobre o clima da região sudeste serão, a seguir, examinados
separadamente”.
1.2.1 Fatores Estáticos
O primeiro destes fatores a ser destacado, é a proximidade desta região do
trópico (posição entre os paralelos de 21º e 24° Sul), o que a confere forte radiação solar. A intensidade deste fenômeno depende do ângulo de incidência dos
raios solares, sendo tanto mais intensa quanto maior o ângulo, e este varia na
proporção inversa da latitude. Daí resulta que da radiação direta do sol, a quantidade de calorias absorvida pelos níveis inferiores da atmosfera nesta região é
de cerca de 0,37 cal/cm2/min, enquanto que entre 60° e 90° de latitude é de apenas 0,13. Esta intensa radiação solar gera, por sua vez, elevada evaporação na
superfície oceânica, próxima a região de interesse.
A posição marítima da Região Sudeste confere as camadas de ar que lhe
estão superpostas maior quantidade de NÚCLEOS DE CONDENSAÇÃO. Para
que haja condensação, não basta apenas vapor d’água na atmosfera, torna-se ainda necessário que o ar contenha cristais de gelo, íons e partículas em suspensão. Os cristais de gel são formados pelas convecções dinâmica e térmica; os
íons (partículas eletrizadas desagregadas do átomo) que determinam a condensação imediata a partir da saturação da atmosfera, são abundantes nas baixas
camadas desta; e as partículas em suspensão, constituídas de cloreto de sódio ou
das cidades.
Com exceção dos cristais de gelo, a posição marítima desta região, aliada
à sua maior urbanização, fornece uma fonte de concentração desses núcleos de
condensação nas camadas inferiores de sua atmosfera, contribuindo para o acréscimo das chuvas em seu território.
Outro importante fator estático que interfere nos índices pluviométricos
desta região é o relevo. A Baixada Litorânea, a serra do mar (e dos Órgãos); o

Vale do Paraíba e a serra da Mantiqueira, orientadas paralelamente no sentido
WSW-ENE e situadas em níveis altimétricos tão bruscamente diferentes, constituem s principais fatores responsáveis pela desigual distribuição das chuvas na
região. Este fenômeno, conhecido como “ascendência orográfica”, ocorre quando as massas de ar são obrigadas a se elevarem rapidamente no encontro com
escarpas, perdendo temperatura a medida que sobem (cerca de 1° a cada 100m).
Portanto, costuma ocorrer fortes precipitações a barlavento da escarpa, enquanto
isso, a sotavento o ar volta a se aquecer na descida conforme o mesmo gradiente,
constituindo o fenômeno conhecido por EFEITO FOHEN.
Quando as Frentes Polares (provenientes do sul) atingem as serras do Mar
e Mantiqueira, sobre as referidas serras tombam, muitas vezes, chuvas abundantes, enquanto que sobre a Baixada Litorânea e o Vale do Paraíba, as precipitações são insignificantes.
1.2.2 Fatores Dinâmicos
“ Tais fatores são produtos da Meteorologia Sinótica, que estuda a mecânica geral da atmosfera... Hoje constituem fundamento da moderna Climatologia, isto é, da Climatologia Dinâmica, em cuja metodologia está baseada esta pesquisa Climatológica.” (Nimer et. Al., op.cit).
Os fatores estáticos definidos no sub-item anterior, criam apenas précondições para as precipitações pluviométricas, no entanto, estes fenômenos são
uma conseqüência dos mecanismos dinâmicos que ocorrem na região, associados aqueles fatores estáticos.
Do ponto de vista da circulação normal, a Região Sudeste permanece, a
maior parte do ano sob o domínio da MASSA TROPICAL ATLÂNTICA. Trata-se de uma massa de ar quente, originária das regiões de calmarias subtropicais
do Atlântico Sul, de forte umidade na camada superficial, e caráter homogêneo e
estável. Em condições normais, esta massa de ar atua no Sudeste do Brasil com
ventos geralmente de nordeste, sendo que nestas condições, o tempo permanece
estável e com pouca nebulosidade. Entretanto, esta circulação zonal é freqüentemente perturbada por massas de origem polar.
As MASSAS POLARES tem origem no continente Antártico e freqüentemente invadem a Região Sudeste com ventos de sul e sudeste, principalmente
durante o verão. Em sua origem, estes anticiclones possuem forte inversão de
temperatura e ar muito seco, frio e estável na base.
Porém, em sua trajetória pra o trópico, as massas polares absorvem calor e
umidade da superfície quente do mar, de sorte que, já nas latitudes médias a inversão desaparece e o ar polar marítimo torna-se instável. Com esta estrutura e
propriedades, a Massa Polar Marítima atinge a Região Sudeste, provocando
chuvas e trovoadas, mais intensas no verão.
As CORRENTES PERTUBADAS são originadas do choque entre duas
massas de ar de temperatura e componentes opostos, formando uma superfície

de descontinuidade denominada FRENTE. Uma frente ao longo do qual o ar frio
substitui o ar quente, chama-se FRENTE FRIA. Estas são as principais responsáveis pelas abundantes chuvas no verão da Região Sudeste, principalmente nas
suas áreas serranas e proximidades (ver fenômeno de ascensão orogênica). As
Frentes Frias no hemisfério sul geralmente se estendem na direção noroestesudeste e avançam para nordeste, apresentando acentuadas mudanças de ventos,
nuvens baixas e escuras, chuvas fortes, nebulosidade e possibilidade de formação de granizo e trovoadas. São imediatamente seguidas por chuvas finas e contínuas, para finalmente, sob o centro do Anticiclone Polar, o céu orna-se limpo
com declínio acentuado da temperatura.
Outro importante fenômeno de perturbação atmosférica na Região Sudeste é a chamada LINHA DE INSTABILIDADE TROPICAL. No seio de uma
linha de IT, o ar de dois núcleos de alta pressão em convergência, geram uma
zona de baixa pressão que acarreta, geralmente, chuvas e trovoadas. A origem
das linhas de IT está ligada aos movimentos ondulatórios que se verificam nas
frentes polares atlânticas ao contato com o ar quente das massas tropicais. A Região Sudeste está sob a trajetória mais freqüentada pelo deslocamento das linhas
de IT que, surgindo no centro do país se deslocam para sudeste indo desaparecer
sobre o mar.
1.3.

AS CHUVAS NA REGIÃO CENTRO-NORTE DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO.

“ O paralelismos das escarpas (serras) do Mar e da Mantiqueira opondo-se
frontalmente à direção dos ventos das correntes de circulação atmosférica perturbada, representa sobretudo pelas descontinuidades polares, exerce uma sensível influência neste caso: as precipitações pluviométricas crescem na proporção
direta da atitude” (Nimer et al.,op.cit.).
Enquanto a Serra do Mar acolhe uma media anual de 2000 a 4500 mm de
chuva, em violento contraste aparece o Vale do Paraíba. A subtração da umidade
do ar realizada por esta serra e a dessecação ocasionada pelo efeito de Fõhen,
torna essa depressão topográfica bem menos úmida e chuvosa, com totais anuais
raramente ultrapassando 1500mm.
Observa-se claramente que os municípios situados mais a norte, ou próximos ao Rio Paraíba do Sul (os nove primeiros postos da tabela), possuem médias anuais de chuvas bastantes interiores as observadas nos municípios mais
próximos a Serra do Mar, principalmente Nova Friburgo e Bom Jardim. Enquanto que os municípios do Vale do Paraíba apresentam média anuais variando
entre 900 e 1300 mm, os postos pluviométricos em Nova Friburgo e Bom Jardim forneceram valores variando de 1300 a 1600 mm.

A seguir será analisada separadamente a pluviometria dos municípios de interesse. Vale ressaltara que as séries de dados pluviométricos obtidos nestes postos e estações meteorológicas apresentam quase sempre descontinuidades e valores não confiáveis, o que certamente prejudica qualquer avaliação mais apurada.
1.3.1. As chuvas no Município de São Sebastião do Alto
O município de São Sebastião do Alto não dispõe de nenhuma estação meteorológica ou posto pluviométrico.
Ao norte do município, na localidade de Ponto de Pergunta (município de
São Fidélis), existe um posto pluviométrico com dados disponíveis entre 1966 e
1977. Observa-se nesta região médias mensais de chuvas bastante reduzidas,
com apenas três meses notadamente chuvosos (novembro, dezembro e janeiro) e
um período pouco chuvoso de fevereiro a outubro. O total médio anual deste foi
de 1022,5 mm, com a máxima de 1230,2 mm em 1966 e uma mínima de 747,1
mm em 1968. Observa-se que os postos do município de São Fidélis apresentam
alturas de chuva em torno de 1000 mm.
O município de São Sebastião do Alto deve apresentar maiores índices pluviométricos nas suas proporções central e sul (semelhantes a Cantagalo), decrescendo para norte em direção a São Fidélis.
1.4.

TEMPERATURA

1.4.1. Aspectos Gerais da Temperatura no Estado do Rio de Janeiro
O regime térmico do Estado do Rio de Janeiro acha-se intimamente relacionado as chuvas ao longo das estações do ano, determinada por um período
muito chuvoso e outro seco. O caráter de transição climática desta região, que se
inclina mais para os climas tropicais do que para os temperados, aparece refletido em todos os aspectos de seu regime térmico e estes, por sua vez, exprimem a
maior ou menor influência marítima, do relevo, da latitude e dos sistemas de circulação atmosférica.
A serra do Mar aparece com temperaturas médias abaixo de 18°C, influência das elevadas altitudes, conjugadas a maior freqüência de correntes de ar de
origem polar. Já o baixo curso do rio Paraíba do Sul, onde a precipitação média
anual é de ordem de 1000 mm, apresente temperatura anual superior a 21°C.
A época mais quente do ano é o semestre primavera-verão (setembro a
março), período em que a incidência dos raios solares se verifica em maiores
ângulos e o tempo de radiação é mais longo (os dias são maiores que as noites).
Durante este período, o máximo se dá em dezembro e janeiro, quando a média

das máximas na Baixada Litorânea e Vale do Paraíba é de 30° a 32°C ou mais.
Enquanto isso, na serra do Mar, devido ao resfriamento do ar por elevação súbita (ascensão orográfica), a média das máximas reduz-se a 29°C, ou até a 26°C
nas partes mais elevadas. Nestas superfícies elevadas a máxima absoluta já registrada foi sempre inferior a 36°C, não atingindo valores superiores a 34°C nos
locais mais altos. No baixo curso do rio Paraíba do Sul, a máxima absoluta variou de 40° a 42° C.
A época de temperaturas mais amenas compreende os meses entre maio e
agosto, atingindo o mínimo em junho e julho. Nesta época o sol incide sobre o
hemisfério sul com máxima inclinação, formando, por conseguinte, seus menores ângulos de incidência em relação a superfície. Portanto, as temperaturas baixas no Estado do Rio de Janeiro nesta época devem-se a redução de calorias obsorvidas pelos níveis inferiores da atmosfera durante a radiação do sol (menor
ângulo de incidência dos raios) e da redução do tempo desta radiação (noites
maiores que os dias), além de maior incidência de massas polares. O relevo e a
continentalidade (distância do litoral) também exercem papel importante no
comportamento das temperaturas mínimas no Estado do Rio de Janeiro. O relevo, entretanto, assume o papel mais relevante, pois enquanto no litoral a média
das mínimas varia de 18° a 16°C, na serra do Mar esta pode ser inferior a 10°C.
Na figura 1.2 está apresentada a distribuição das médias das temperaturas mínimas no mês mais frio (julho). Observar os valores médios inferiores a 8°C nas
porções mais elevadas da serra do Mar e valores entre 10° e 14°C na depressão
do Rio Paraíba, na área de interesse deste Estudo.
1.4.1. A Temperatura no Município de São Sebastião do Alto
A temperatura é o elemento climático diferenciador do município. Nas áreas mais elevadas, predominantes em São Sebastião do Alto as temperaturas
são mais amenas. Já nas proximidades dos rios Negro e Grande, as temperaturas
médias são mais elevadas, classificando-se estas áreas como clima tropical. Não
foram obtidos dados sobre a temperatura do Município de São Sebastião do Alto.
1.5. UNIDADE DO AR
Somente as estações meteorológicas de Santa Maria Madalena e de Carmo
possuem dados sobre umidade relativa. A Tabela 1.1 apresenta as médias mensais e as médias anuais das duas estações no período 1931-1970.
A umidade relativa do a acompanha aproximadamente o regime pluviométrico destes municípios. Em Santa Maria Madalena, o mês menos úmido (agosto) e o mês mais úmido (dezembro) coincidem com os meses menos chuvoso.
Na estação de Carmo, apenas o mês mais úmido (dezembro) coincide com o mês
mais chuvoso. O município de Carmo e toda a região próxima ao Rio Paraíba,
por estarem mais distantes da serra do Mar e do efeito dos ventos provenientes

da Baixada Litorânea, possuem umidades relativas mais baixas do que Santa
Maria madalena e das áreas próximas a referida serra.
TABELA 1.1
NORMAIS MENSAIS DE UMIDADE
PERÍODO: 1931-1970
MESES

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
ANO

UMIDADE RELATIVA
(%)
EST.CARMO

77
77
76
78
77
77
76
71
72
75
76
79
76

UMIDADE RELATIVA
(%)
EST.
S.M.MADALENA
81
82
82
83
84
83
81
78
80
82
83
84
83

FONTE: Ministério da Agricultura - DNM

2. GEOLOGIA
2.1. INTRODUÇÃO
“Eis aí uma série de problemas dos mais intrincados e interessantes de toda
a ciência geológica, que hoje ocupa a atenção de um grande número dos geólogos mais sagazes do mundo, e que forçosamente hão de interessar os geólogos
brasileiros... Os problemas que ai se apresentam para serem resolvidos, incluem
alguns dos mais fundamentais e mais controvertidos de toda a ciência geológica,
e, ao que parece, o distrito oferece condições excepcionalmente favoráveis para
a sua solução”.
Já em 1909, o eminente geólogo americano Orville Derby, expressava muito bem os problemas e a complexidade da geologia do Vale do Paraíba. Desde
então, dezenas de outros profissionais pesquisaram esta região, mapearam suas
rochas, formularam teorias, definiram e redefiniram séries, associações, grupos e

outras unidades geológicas. O dedicado Derby, criador do Serviço Geológico
Nacional e um apaixonado por este país, acertou quanto ao interesse dos geólogos brasileiros no estudo desta região, agora, no que tange as “..condições excepcionalmente favoráveis para sua solução”, a realidade mostrou o contrário.
A despeito do imenso conhecimento e avanço obtidos nestas décadas de
pesquisas, enormes contradições foram acumuladas, contradições estas que culminaram com o Projeto Carta Geológica do Rio de Janeiro. Este Projeto, iniciado em meados da década de 70 e publicado entre 1978 e 1982, teve como objetivo o mapeamento de todo o Estado em escala 1:50.000 fornecendo, através do
conhecimento e da cartografia geográfica, suporte para um correto planejamento
da pesquisa mineral no Rio de Janeiro. A base utilizada foram as folhas do IBGE na mesma escala, tendo o Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ)
distribuído lotes de cartas a diversos empresas e entidades governamentais, contratadas para os trabalhos.
Para mapear as folhas que recobrem os 5 municípios de interesse, foram
contratado duas empresas (GEOSOL LTDA e TRISERVISE LTDA) e um órgão público (convênio DNPM/CPRM). Estas 3 equipes, após exaustivos trabalhos de campo, laboratório e escritório, apresentaram seus respectivos mapas e
relatórios. Foram identificados nesta região, quase 30 unidades geológicas distintas, definidas segundo suas características litológicas (tipos de rocha), estratigráficas (acamamento das rochas) e estruturais (falhas, dobramentos, empurrões,
etc...). Foram produzidos volumosos relatórios onde sã descritas detalhadamente
todas essas unidades, além de conterem outros dado valiosos para o conhecimento geológico desta porção do Estado.
Ocorre, entretanto, que ao serem colocados lado a lado mapas executados
por empresas diferentes, fica constatada a falta de uma coordenação centralizada
neste Projeto. Cada empresa, ao que parece, trabalhou independentemente e sem
nenhuma integração, produzindo resultados finais muito confiantes.
Um exemplo notável desta incoerência é a composição das cartas geológicas de Cantagalo (DNPM/CPRM), Santa Maria Madalena (GEOSOL LTDA) e
Renascença (TRISERVICE LTDA). Nestas folhas, continuas no sentido oesteleste, ocorrem unidades geológicas com nomes diferentes correspondendo ao
mesmo pacote de rochas e vice-versa; os contatos geológicos quase nunca coincidem; as estruturas (falhas e empurrões) não tem continuidade de um mapa para
o outro.
Como exemplo ilustrativo, observe a correspondência entre algumas unidades geológicas definidas pela GEOSOL e pelo DNPM/CPRM.

GEOSOL
UNIDADE MACUCO
UNIDADE SERRA VERMELHA

DNPM/CPRM
UNIDADE CAPIM ANGOLA
UNIDADE EUCLIDELÂNDIA

UNIDADE SANTO EDUARDO
UNIDADE SÃO FIDÉLIS
UNIDADE SANTO EDUARDO

UNIDADE CÓRREGO DA PRATA
UNIDADE SANTA RITA DA FLORESTA
UNIDADE IMBÉ

A falta de integração entre as equipes das diferentes empresas, ocasionando
resultados finais incongruentes entre si, compromete profundamente o valor científico e prático deste projeto como um todo.
A geologia de cada municípios será descrita da maneira mais simples possível, visando uma melhor compreensão por parte dos leitores. Será dada ênfase
a descrição dos principais tipos de rocha em cada município e suas estruturas,
sem dar muita importância as dezenas de unidades geológicas denominadas pelo
Projeto Carta Geológica. Primeiramente, será descrita a geologia regional, de
modo a fornecer uma visão geral da origem dos processos, do desenvolvimento,
ou seja, da história geológica desta porção do estado do Rio de Janeiro.
2.2.GEOLOGIA REGIONAL
As rochas da região de interesse estão englobadas em duas unidades geológicas; o grupo Paraíba do Sul e o grupo Serra dos Órgãos. O primeiro ocorre,
principalmente, nos municípios de Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Cantagalo; o Grupo Serra dos Órgãos nos municípios de Duas Barras, Sumidouro e Cantagalo.
2.2.1. Grupo Paraíba do Sul
O Grupo Paraíba do Sul se estende numa faixa de direção geral nordestesudoeste, através dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Sato e Sul
da Bahia. A esta unidade, pertence a maioria das rochas que formam a serra do
Mar.
Na Região Centro-Norte/ Serrana do Estado do Rio de Janeiro, predominam nesta unidade geológica os gnaisses e migmatitos, sendo importantestambém o granulitos, charnockitos e mármores. Os migmatitos, granulitos, charnockitos e parte dos gnaisses são considerados as rochas mais antigas, possuindo
sua origem durante o Arqueano, ou seja, a cerca de 2,8 bilhões de anos atrás (o
planeta Terra em idade de 4,6 bilhões de anos), segundo alguns autores, outra
parte das rochas do Grupo Paraíba do Sul tem origem a 2 bilhões de anos (Ciclo
Transamazônico), depositadas como sedimentos em antigos mães. Essas rochas
foram sendo gradativamente soterradas com o passar do tempo e, quando estavam a alguns quilômetros de profundidade, sob forte pressões e altas temperaturas, sofreram modificações mineralógicas e texturais, que chamamos metamorfismo.

Deste período, portanto, originaram-se gnaisses, mármores e quartzitos.
Todas essas rochas, inclusive as mais antigas, sofreram intensa deformação, resultante de compressões na crosta terrestre e caracterizada por dobramentos apertados nas camadas.
Foi também nesta época que se desenvolveu o “Lineamento de Além Paraíba” ou “Zona de Transposição”, notável feição estrutural que se alonga por
mais de 150 km ao longo do Rio Paraíba. Esta faixa corresponde a uma grande
falha transcorrente (superfície vertical entre dois blocos da crosta, movimentando-se um em cada direção) que gerou intensa deformação nas rochas. O termo
transposição indica que as rochas que antes tinham foliação horizontalizada, após a deformação, passaram a ter foliação verticalizada, paralela a superfície da
falha. Esta faixa ocupa a porção norte da área de interesse e é constituída principalmente por ganisses, granilitos e charnockitos milonitizados (rochas “trituradas” pelo movimento da falha e posteriormente consolidadas).
Outro importante ciclo de deformações e metamorfismo ocorreu a cerca de
600 milhões de ano (Ciclo Brasileiro), quando foram gerados granitos e migmatitos a partir das rochas mais antigas (principalmente gnaisses e migmatitos).
Em resumo, o Grupo Paraíba do Sul é constituído por um conjunto de rochas metamósficas onde se destacam os migmatitos, gnaisses, granltos e charnockitos. O polimetamorfismo (várias fases o metamorfismo) é característica
marcante da região e pelos menos 3 ciclos orogênicos (deformação e metamorfismo) são registrados; Jequié (2,8 bilhões de anos), Transamazônico (2 bilhões)
e Brasiliano (600 milhões de anos).
2.2.2. Grupo Serra dos Órgãos
O Grupo Serra dos Órgãos, situado a sul do Grupo Paraíba do Sul, é constituído por rochas formadas no último ciclo orogênico (brasiliano) que afetou a
região; são produtos de uma granitilização incompleta de rochas mais antigas,
conservando, entretanto, relações comuns com estas (textura, direção e mergulho semelhante). Ás rochas antigas (gnaisses e migmatitos) em decorrência do
forte metamorfismo deste ciclo, transformaram-se parcialmente em granitos.
Em resumo, constituem este grupo gnaisses granitóides e migmatitos mais
ou menos granitizados, mantendo concordância com as rochas do Grupo Paraíba
do Sul; granitos formados durante o metamorfismo (intercalados concordantemente aos gnases e migmatitos) e granitos formados após o metamorfismo
(massas graníticas cortando discordantemente as outras rochas); além de intercalações de quartzitos, anfibolitos e rochas calcissilicáticas, semelhantes as encontradas no Grupo Paraíba do Sul.
2.2.3. Diques de Diabásio

Vários corpos de rochas classificáveis como diabásio, presentes na forma
de diques (corpos tabulares verticalizados, com espessura variando de alguns
centímetros a dezenas de metros e comprimento variando de alguns metros a
dezenas de quilômetros), são observados na área de interesse. São rochas muito
peculiares e consistem de material de granulometria fina, denso e duro de coloração verde escura e negra quando não decompostas, e marrom tijolo quando
decompostas. Os diques tem direção quase sempre nordeste e apresentam-se invariavelmente muito decompostos. São rochas mais novas de todas as seqüências descritas, originadas durante a Era Mesozóica (cerca de 150 milhões de anos atrás).
2.3. ASPECTOS GEOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
DO ALTO
O município de São Sebastião do Alto tem a maior parte de sua área situada
sobre uma faixa onde predominam gnaisses e migmatitos, com direção aproximadamente nordeste-sudoeste e largura em torno de 10 km. Foram descritos
dois tipos de gnaisses sempre associados a migmatitos, que são: Microclinabiotica-gnaisses de coloração cinza, granulação média, contendo cristais de
feldspato (microclina) de até 2 cm paralelos a foliação intercalados a nível de
afloramento com migmalitos listrados em bandas claras e escuras; e biotitagranada-gnaisses de coloração geral cinza, granulação fina a média, bem foliados, contendo muita granada vermelha disseminada na rocha em cristais milimétricos, intercalados a migmatitos listrados em bandas finas.
Também são muito comuns, principalmente na porção leste da faixa, camadas de quartzitos intercalados nos gnaisses e migmatitos. Os corpos são muito
alongados, possuem espessura variando de decímetros a algumas dezenas de
metros (até 60 m), constituídos por quartzo médio a grosseiro dispostos em bandas entre 5 a 30 cm de espessura, separadas por finas lâminas de mica branca,
quase sempre decompostas.
Na porção oeste do município, aproximadamente entre os povoados de Ponte dório Negro e Macuco, ocorrem gnaisses e anfibolitos com mármores associados. Em contato com os gnaisses e migmatitos descritos anteriormente, ocorre
uma faixa de anfibolitos com largura média de 2 km, onde estão encaixadas camadas de mármore alongadas (até dezenas de quilômetros), com espessura máxima em torno de 250 m.
Os anfibolitos possuem coloração verde-escura, granulação fina e laminação forte, e os mármores são geralmente grosseiros, de coloração esbranquiçada
a amarelada e constituídos essencialmente por calcita (carbonato de cálcio). Os
gnaisses ocupam o extremo oeste deste município, e tem com principal características a coloração cinza, a aparência listrada, granulação fina a média e pequenos corpos de mármores e pagmatitos intercalados.

Todas estas rochas tem camadas com direção geral nordeste-sudoeste, que
mergulham com ângulos acentuados principalmente para noroeste. Os principais
falhamentos cortam o município no sentido leste-oeste ou nordeste-sudeste. São
rochas pertencentes ao Grupo Paraíba do Sul, originadas durante o Ciclo Transamazônico (2 bilhões de anos).
3. GEOMORFOLOGIA E SOLOS
3.1. OBJETIVOS
O principal objetivo de um estudo de relevo (Geomorfologia) reside na avaliação da tipografia ou declividade das áreas urbanas e rurais do Município, visando um ordenamento adequado do uso e ocupação. Os estudos sobre geomorfologia constituem a base de todas as investigações sobre a dinâmica os condicionamentos naturais da paisagem.
Os solos existentes nos Municípios foram representados através de granes
grupos, associados aos tipos de relevo. A elaboração de um mapa de solos em
detalhe, demandaria a realização de uma longa etapa de campo (descrição de
perfis de solo) e de laboratório (análises químicas). Foi dada ênfase ao longo do
estudo a avaliação da erosão atual a que estão sujeitos os solos dos Municípios.
3.2. METODOLOGIA
3.2.1. Superfície do Projeto
A superfície estudada é de aproximadamente 2.900 km2 , abrangendo em
bloco os municípios de Sumidouro, Duas Barras, Cantagalo, São Sebastião do
Alto e Santa Maria Madalena, no Estado do Rio de Janeiro.
3.2.2. Fotografia Aéreas
O estudo foi baseado na interpretação de fotografias aéreas em preto e
branco, executadas pela USAF na escala de 1:60.000, em vôos de direção nortesul.
3.2.3. Mapa Base
Observe a partir das cartas topográficas do IBGE em escala 1:50.000, que
foi diagramado em quatro folhas:
Folha n° 1 – Santa Maria Madalena e São Sebastião do Alto.
Folha n° 2 – São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena e Cantagalo.
Folha n° 3 – Cantagalo e Duas Barras.

Folha n° 4 – Sumidouro e Duas Barras.
3.2.4. Avaliação de Dados Secundários
Foi realizada uma avaliação completa dos estudos disponíveis realizados na
região, tanto geológico – estruturais, como geomorfológicos, pedológicos, climáticos e de vegetação.

3.2.5. Unidades Mapeadas
A região do projeto foi enquadrada dentro das grandes unidades geomorfológicas definidas pelo Projeto Radam Brasil, Folhas SF-23/24 – Rio de Janeiro/Vitória, na escla 1:1.000.000. As unidades geomorfológicas menores foram
definidas em função da análise efetuada nas fotografias aéreas, checagem de
campo e devida análise da topografia dos mapas do IBGE.
3.2.6. Mapa Geomorfológico
Observe-s pela projeção das unidades morfológicas definidas sobre os mapas base, colocando-se sobre uma transparência de material poliéster (indeformável), os principais dados planimétricos e limites temáticos, com a nomenclatura e legenda explicativa.
3.2.7. Mapas de Solo
Pelo fato dos solos serem porções da paisagem, em um mapa de detalhe, as
unidades de solos devem corresponder as unidades morfológicas.
Em um mapa não detalhado, produzido por foto-interpretação e com reduzida checagem de campo, procurou-se correlacionar as unidades geomorfológicas com associações de grandes grupos de solos, sendo que a viagem efetuada
ao campo permitiu estabelecer uma correlação foto-paisagem-solo e observações
diretas do ambiente referentes a dinâmica atual.
3.2.7. Legenda
A legenda descrita utilizada foi colocada na margem de cada mapa, sendo
que as unidades geomorfológicas e de solos foram representados em forma de
“fração”, em que o dividendo representa as unidades geomorfológicas e a categoria dos modelados de dissecação, e o divisor as unidades de solo e as fases de
erosão.
3.3. LEGENDA

3.3.1. Geomorfologia
UNIDADE

CARACTERÍSTICAS

0- (Pli)

-

1e)

-

(Pli-

2(Peb)

-

2re(Plie)

-

Planície de inundação – Áreas planas a suavemente onduladas
correspondentes à máxima extensão dos vales aluviais.
Planície de inundação Escalonada – Planície Fluvial com Diferentes
níveis (degraus) causados pela erosão de antigos
depósitos aluviais.
Peneplano Baixo – Superfície de aplainamento regional em
relação ao nível de base dos rios Paraíba, Negro e Grande,
com relevo ondulado, as vezes forte-ondulado.
Peneaplano Baixo Realítico.

3 - (Pés)

-

3re- (Pesre)
3r- (Pesr)

-

4- (As)

-

4re- (Asre)

-

-

Peneaplano Soerguido – Superfície de aplainamento regional soerguida em relação ao Peneaplano Baixo e ao nível de base regional
(Rio Paraíba do Sul). Relevo forte-ondulado, as vezes abrúptico..
Peneaplano Soerguido Relítico – Relevo forte-ondulado a escarpado, asociado ao Peneaplano Baixo.
Peneaplano Soerguido Ativado – Relevo forte-ondulado a escarpado. Ambiente de erosão forte (juvenil), associado ao Ambiente Serrano ou ao Peneaplano Baixo.
Ambiente Serrano – Relevo forte ondulado, montanhoso e escarpado, correspondente à Serra do Mar.
Ambiente Serrano Relitico – Relevo forte ondulado, montanhoso e
escarpado, associado ao Peneaplano Soerguido principalmente.

3.3.2. Dinâmica dos Modelados de Dissecação
A dissecação é a degradação da paisagem pela ação dos agentes erosivos.
Existem evidências Geológicas e geomorfológicas dos diversos ciclos de
dissecamento do relevo ao longo dos períodos Terciário e Quaternário, provocados pela ruptura do equilíbrio morfoclimático. Este desequilíbrio é devido a fenômenos naturais e humanos.
MODELADOS DE DISSECAÇÃO
CATEGORIA
CLIVIDADE
a – Fraca

APROFUNDAMENTO DOS VALES

até 25 m

DE-

5° a 10°

b – Moderada
c – Forte
d – Muito Forte

de 25 m a 80 m
de 80 m a 150 m
de 150 m a 300 m

10° a 30°
20° a 40°
25° a 50°

3.3.2. Dinâmica dos Modelados de Acumulação
Na região de estudo, o ambiente de acumulação existente é o fluvial.
Este Ambiente, controlado pelo nível de base dos principais rios, compreende as planícies de inundação (Pli e Plie), abrangendo também os terraços subatuais (depósitos oriundos a partir da remoção e deposição nas drenagens, do
solo as encostas desmatadas para o plantio do café no século passado), lagoas
marginais, bancos de areia fixados e ilhas, além de trechos rochosos intercalados
que podem ser periódica ou permanente inundados.
3.3.4. Solos
a) Considerações Gerais
Os diferentes tipos e formas de paisagens, somado aos abundantes tipos de
rocha e a variação climática, no que se refere a climas atuais e paleoclimas (clima do passado), são fatores determinantes para a existência de uma grande variedades de solos na região.
A existência de solos muito diferentes no que se refere a morfologia do perfil, desenvolvidos sobre materiais originais (rochas) de mesma composição e
com um cima atual que se traduz no “Fator Formador”condicionante, levam
conclusão da existência de solos policiclicos, ou seja, solos evoluídos em um
clima anterior mais estável e equilíbrio pedogenétio.
Um aspecto importante observado é que o clima atual não está em equilíbrio com o relevo.
A existência de vegetação arbórea (florestas) em declividades superiores a
55 graus, desenvolvida em solo do tipo “Cambissolo” com horizonte “A” com
espessura superior a 1 metro, só protegido pelas raízes e de elevado escoamento
interno (alta permeabilidade) permitem pensar que no passado, o relevo estava
mais equilibrado com o clima, possibilitando o desenvolvimento de tais tipos de
solos e da vegetação mencionada. A alta pluviosidade e a elevada temperatura
possibilitaram um decomposição interna das rochas subjacentes, originando um
mato de intemperismo profundo. Os solos, porém, são muitos ácidos, nãomuito
bem providos de nutrientes e, altamente desgastados e eroditos pelo uso inadequado que deles se fez no decorrer dos três últimos quartos do século XIX e nas
primeiras décadas deste século.
b) Os Grandes Grupos de Solos

Conforme os “Levantamentos dos Solos do Estado do Rio de Janeiro”, os
principais Grandes Grupos de Solos são os seguintes:
1- Podzólico Vermelho-Amarelo Orto: solos formados da decomposição de rochas graníticas. Ácidos com baixa porosidade e ocupam áreas de relevo forteondilado, sujeito a constantes deslizamentos e forte erosão.
2- Podzólico Vermelho-Amarelo intergrade a Latossolo Vermelho-Amarelo: são
desenvolvidos a partir da decomposição de rochas graníticas e gnaisses estão
localizados em área do Peneplano Soerguido (Pes), ocupando relevo forteondulado.
3- Solos Pdzolizados com cascalho: solos evoluídos a partir da decomposição de
granitos Grosseiros. São pouco profundos, e bem drenados. Ocupam setores
elevados da unidade Ambiente Serrano (AS).
4- Terra Roxa Estruturada: solos férteis, argilosos, bem drenados, de coloração
arroxeada, oriundas da decomposição de diabásios e anfibolitos. Estão localizadas em áreas de topografia geralmente ondulada a suave-onulada. .

5- Latossoo Vermelho-Amarelo Orto: solos argilosos profundos, ácidos, de coloração alaranjada, bem drenado, originados de rochas granito-gnássicas.
Ocorrem nos patamares e vertentes de relevos forte-ondulados..
6- Latossolo Vermelho-Amarelo Orto integrante para Podzólico VermelhoAmarelo:originado a partir de rochas gnássicas, mediante profundos e permeáveis. Ocorrem em relevo forte-ondulado a montanhoso da unidade Ambiente Serrano (AS).
7- Latossolo Vermelho-Amarelo Húmico: denominação a solos semelhantes ao
Latossolo Vermelho-Amarelo, mas que apresentam-se bastante profundos e
com um horizonte “A” bem desenvolvido (Chernozênico). Encontram-se em
áreas de topografia forte-ondulada e susceptíveis a forte erosão..
8- Cambissolos: são solos modernos com horizonte “B” câmbico ou inciplente.
Apresenta certo grau de evolução sem uma acumulação significativa de óxido de ferro. O horizonte “A” é normal, as vezes proeminente. Estes solos são
muito abundantes na região.
9- Podzol: compreende solos com seqüência de horizontes A, B e C fortemente
ácidos, associados ás unidades Ambiente Serrano e Ambiente Serrano Relítico.

10- Litossolo: solos pouco desenvolvidos originados da incipiente intemperiação
de rochas graniliticas, gnássicas e outras. Aparecem associados a rochas aflorantes e cambissolos nas unidades Pesre, Pesr, AS e ASre.
11- Solos aluviais: solos associados ás planícies aluviais formadas a partir de
sucessivos depósitos de origem fluvial não consolidados. Apresenta relevo
plano e suave ondulado, sendo normalmente profundos, permeáveis e ácidos..
12- Solos Hidromórficos: associados a solos aluviais em terrenos de várzeas aplainados, sujeitos a encharcamentos temporários onde a matéria orgânica e
o ferro são muito ativos. Quando o encharcamento é temporário estes solos
podem ser cultivados.
13- Afloramentos de Rochas: são considerados tipos de terrenos e estão representados por exposições de diferentes tipos de rochas nuas ou com reduzidas porções de materiais detríticos grosseiros, não classificáveis especificamente como solos. Estas unidades rochosas estão associadas às unidades
geomorfológicas Pers, Persre, AS e ASre que compõem relevos acidentados
onde a atividade erosiva recente foi bem ativa..
c) Fases dos Solos (Erosão Atual)
Entende-se por fase de solos qualquer propriedade que influencie diretamente no seu uso e manejo. O desmatamento e o uso inadequado dos solos deu
lugar a uma morfodinâmica instável, causando uma forte erosão destes. Foram
definidas na área do Estudo quatro fases de erosão atual:
a- Solos susceptíveis à erosão
b- Solos com erosão moderada
c- Solos com erosão forte
d- Solos com erosão muito forte.
3.4. ASPECTOS DA GEOMORFOLOGIA E DOS SOLOS
3.4.1. Considerações Gerais
A região do Plano Diretor Integrado está enquadrada dentro do domínio geomorfológico “Faixas de Dobramento Remobilizados / Região da Depressão do
Médio Paraíba do Sul” (Projeto Radam Brasil, 1983). Este domínio caracteriza-

se pelo controle geo-estrutural nítido sobre o relevo atual, evidenciado elas extensas linhas de falha, blocos deslocados, escarpas e linha de morros alinhadas
coincidindo com os dobramentos originais e/ou falhamentos mais recente (Projeto Radam Brasil, op.cit.). As unidades geomorfológicas mapeadas foram criadas em função das características topográficas atuais geradas pelos diversos ciclos morfogenéticos que se sucederam através dos períodos Terciário e Quaternário.
Quanto aos solos da região do estudo, procurou-se fazer um resumo dos
principais “Grandes Grupos” baseando-se em estudos realizados pelo Projeto
Radam Brasil nas folhas SF-23/24 – Rio de Janeiro e Vitória e nos levantamentos de solos dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
Da análise efetuada nos perfis detalhados de solos apresentados pelo Projeto Radam Brasil, observa-se a grande semelhança na morfologia dos denominados: Latossolo Amarelo, Latossolo Vermelho-escuro,Latossolo VermelhoAmarelo, Podzólico Amarelo, Podzólico Vermelho-escuro, Podzólico Vermelho-Amarelo, Podzólico Integrade para Latossolo, e Brunizem. Em muitos foram
registradas descontinuidades cíclicas, o que sem dúvida alguma indica a existência de paleossolos, preservados pelo grau de consistência do horizonte “B”, Estes paleossolos possuem um desenvolvimento máximo e estão em desequilíbrio
com clima atual.São associados a solos pouco desenvolvidos (Cambissolos),
principais representantes na área de solos mais modernos, formados nas cndições climátcas existentes hoje.
Resulta pouco claro trabalhar com tantos “Grandes Grupos” de solos (cerca
de 300) para uma área de 270.000 km2, como é o caso do Projeto Radam Brasil
para as folhas SF 23/24 – Rio de Janeiro e Vitória.

3.4.2. Folha n° 1
Compreende as porções central e leste do município de Santa Maria Madalena e um pequeno setor do município de São Sebastião do Alto.
A feição mais notável da Folha são as elevações do Parque Estadual do Desengano, onde um sistema de serras com altitudes máximas próximas dos 2000
m formam um relevo muito movimentado. Os rios do Norte e do Imbé, são os
coletores principais da vertente sudeste das serras, e os ribeirões Santíssimo e
Macapá, afluentes do Rio Negro, são os coletores da vertente noroeste do sistema serrano.
a- Planície de Inundação (Pli): Integrada por áreas planas ou suavemente onduladas correspondentes a máxima extensão dos vales aluviais. Esta unidade alcança a sua máxima expressão nas drenagens principais do setor sudeste do
Ambiente Serrano (rios do Imbé, do Norte e Zangado) e na várzea do Rio
Macabu. Estes rios, no estado atual, chegaram ao perfil de equilíbrio.

Os solos associados a este ambiente são aluviais (A) e Glei (Gi), estes
últimos com problemas de hidromorfismo devido encharcamento transitório
ou permanente a que estão sujeitos.
Grande parte dos depósitos aluviais existentes, são de origem recente,
originados da erosão e transporte para as drenagens dos solos outrora existentes nas encostas. Este processo iniciou-se a partir da derrubada das florestas
para o plantio do café, no século XIX (ver item ASPECTOS DA EROSÃO
ANTROPICA NA ÁREA DO PRETO).
b- Peneplano Baixo (Peb): definido como uma superfície de aplainamento regional por erosão relacionada ao nível do mar e dos principais rios, tais como o
Paraíba, Negra e Grande. Este ambiente é representado por colinas que vinham sendo degradadas (aplainadas) durante os diversos ciclos de dissecação
(u ciclos morfogenéticos) pré-terciários, até a atualidade. A altura das colinas
é variável; mais altas quando estão associadas a serras remanescentes (AS e
Asre) e mais baixas nos setores mais distantes. O perfil das vertentes geralmente é plano a plano-convexo, indicando o estado de maturidade desta paisagem.
A altura das colinas ou em outro termo, os “modelados de dissecação”
da paisagem, foram subdivididos em quatro categorias, como indicado na legenda descritiva. A pouca densidade de limites indica a uniformidade da paisagem. Áreas extensas mapeadas como categoria (a) indicam relevos suaveondulados e ondulados onde se associam solos latossólicos a podzólicos, e
aluviais com erosão leve e moderada.
Nos setores mapeados como categoria (b) e (c), as colinas apresentam
altura entre 25 e 80 metros no primeiro caso e, 80 e 150 metros no segundo.
A paisagem é ondulada a forte-ondulada, ocasionando forte erosão quando os
solos são desprovidos de cobertura florestal. Os solos associados a estes ambientes são Latossolos, Podzólicos e aluviões, possivelmente ocorrendo
Cambissolos.
Os solos deste ambiente por terem sido muito explorados nos últimos
150 anos, apresentam um grau de erosão muito forte.
A categoria (d) dos modelados de dissecação apresenta colinas com alturas de até 300 metros e declividade muito forte (até 50°). Por ter sofrido maior erosão no último ciclo morfogenético, é comum nestas áreas e ocorrência
de Cambissolos, solos evoluídos no atual ciclo climático.
Este ambiente apresenta solos muito erodidos nos setores que foram
desmatados.
c- Peneplano Soerguido (Pes): Definido como uma superfície de aplainamento
regional soerguida em relação a níveis de base preexistentes associados ao
Rio Paraíba do Sul. Tal qual o Peneplano Baixo, este é um ambiente de colinas, cujas alturas oscilam entre 50 e 90 metros, nos setores onde esta unidade

é tipicamente representada, chegando a superar os 250 metros nos setores de
transição com o Ambiente Serrano (AS). Na Folha n° 1 esta unidade foi mapeada nas nascentes Ribeirão Santíssimo.
Os solos associados a esta unidade, neste setor, são os Latossolos, Podzólicos, Cambissolos e Aluviões, geralmente apresentando erosão forte.
d- Peneplano Soerguido Ativado (Pers): Área de relevo forte-ondulado a abrúptico, que relaciona o Peneplano Baixo (peb) com o Peneplano Soerguido
(Pes) ou o Ambiente Serrano (AS). Caracteriza-se por ter sofrido uma forte
erosão no último ciclo morfogenético, apresentando-se hoje na visão das fotografias aéreas como uma paisagem bem rejuvenescida (relevo muito dissecado).
Os solos associados a esta paisagem são os Cambissolos, Latossolos, Litossolos e Rocha Aflorante. Quando a vegetação está preservada, este ambiente apresenta um relativo estado de equilíbrio com o clima atual. As vezes
com uso agrícola se reduzem a setores com menor pedregosidade, observando-se erosão pronunciada..
e- Peneplano Soerguido Relítico (Pesre): Esta unidade compreende elevações
proeminentes, constituindo morros e serras isoladas que se destacam nos ambientes Peneplano Soerguido Ativado (Pers) e Peneplano Baixo (Peb). A erosão sofrida no último ciclo de dissecação foi pronunciada, ficando freqüentemente a rocha exposta. Quando protegido pela vegetação natural, este ambiente apresenta um relativo equilíbrio com o clima atual. Os solos associados a este ambiente são os Latossolos nos locais de menor erosão, Cambissolos, Litossolos e Rocha Aflorante.
Estas feições observadas principalmente na porção sudeste do município
de Santa Maria Madalena, nas áreas de Peneplano Baixo, com desníveis de
até 400 m em relação ao nível de base local que é o Rio Macabu.
f- Ambiente Serrano (AS): Setores com relevo forte ondulado, montanhoso e
escarpado, correspondentes a serra do mar. Na região da Folha n° 1 as alturas
superam os 2000 metros nos domínios do Parque Estadual do Desengano. O
ambiente está preservado na sua maior parte, porém, é susceptível à erosão
ou possui erosão leve a moderada. A região típica na folha são as Serras do
Sossego e da Agulha, a Serra Grande, a Serra do Desengano, entre outras. Os
solos associados são os Latossolos, Cambissolos, Podzólicos, Litossolos, Aluviais e Rocha Aflorante.
g- Ambiente Serrano Relítico (Asre): Setor constituído por serras e morros isolados com relevo forte-ondulado, montanhoso e escarpado, correspondente as
elevações da Serra do Mar. Na folha considerada, esta unidade foi mapeada
nos setores noroeste e sudeste da Serra do Desengano, com patamares que

oscilam entre 550 e 600 metros. Os solos associados a esta unidade são os
Latossolos, Cambissolos, Litossolos, Aluviais e Rocha Aflorante. Devido a
difícil acesso a estas áreas o ambiente está bem preservado.

3.4.3. Folha N° 2

Compreende quase a totalidade do município de São Sebastião do Alto, a
porção oeste de Santa Maria Madalena e o setor leste de Cantagalo.
A feição mais notável nesta folha, é a intensa dissecação do relevo ocasionada pelos rios Grande e Negro, que correm aproximadamente paralelos no sentido nordeste. O município de São Sebastião do Alto, limitado por esses rios,
possui altíssimo potencial natural e erosão e aplainamento do relevo, agravado
pela quase que completa falta de cobertura florestal de seu território. Através da
imagem de satélite LANDSAT, e do próprio mapa geomorfológico, observa-se
uma forte orientação do relevo condicionado pela geologia (direção nordestesudoeste as camadas e dos principais falhamentos).
Predominam na Folha,as unidades Peneplano Baixo e Peneplano Soerguido, aparecendo na sua porção sudeste, a projeção da unidade Ambiente Serrano.
A seguir, serão descritas as unidades goemorfológicas encontradas na área abrangida por esta Folha:
a- Planície de Inundação (Pli): Integrada por áreas planas ou suavemente onduladas correspondentes a máxima extensão dos vales aluviais. Sua principal
expressão é o baixo curso do Rio Negro, na divisa municipal entre São Sebastião do Alto e Itaocara.
Os solos associado a este ambiente são aluviais (A) a Glei (Gi), estes últimos com problemas de hidromorfismo devido ao encharcamento transitório
ou permanente a que estão sujeitos.
Grande parte dos depósitos aluviais existentes, são de origem recente,
originados da erosão e transporte para as drenagens dos solos outrora existentes nas encostas. Este processo iniciou-se a partir de derrubada das florestas
para o plantio do café, no século XIX (ver item ASPECTOS DA EROSÃO
ANTRÓPICA NA ÁREA DO PROJETO).
b- Peneplano Baixo (Peb): Definido como uma superfície de aplainamento regional por erosão relacionada ao nível do mar e dos principais rios, tais como o
Paraíba, Negro e Grande. Este Ambiente é representado por colinas que vinham sendo degradadas (aplainadas) durante os diversos ciclos de dissecação
pré-terciário, até a atualidade.
O Peneplano Baixo ocorre ao longo dos rios Negro e Grande, o Ribeirão
das Areias (Cantagalo) e os Córregos dos Índios e Floresta (São Sebastião do

Alto). Caracteriza-se por um relevo de colinas arredondadas e alongadas com
vertentes geralmene plano a plano-convexas, indicando o estado de maturidade desta paisagem (Fotos 1.1, 1.2 e 1.7).
A altura das colinas ou em outro termo, os “modelados de dissecação”
da paisagem, foram subdivididos em três categorias na área do Estudo. Nos
setores mapeados como categoria (b) e (c), predominantes na Folha, as colinas apresentam alturas entre 25 e 80 metros no primeiro caso e, 80 a 150 m
no segundo. A paisagem é ondulada a forte-ondulada, ocasionando forte erosão quando os solos são desprovidos de cobertura vegetal. Os solos associados a estes ambientes são Latossolos, Podzólicos e Aluviões, possivelmente
ocorrendo Cambissolos.
Os solos deste ambiente por terem sido muito explorados nos últimos
150 anos, apresentam um grau de erosão muito forte.
A categoria (a) dos modelados de dissecação apresenta colinas com alturas de até 25 metros e declividade suave (5° a 10°). Estas ocorrem geralmente nos altos cursos de drenagens como os córregos Boa Vista, Valão do Barro, Vargem Alta, etc).
c- Peneplano Soerguido (Pes): Definido como uma superfície de aplainamento
regional, soerguido em relação a níveis de base pré-existentes associados ao
Rio Paraíba do Sul. Tal qual o Peneplano Baixo, este é um ambiente de colinas, cujas alturas oscilam entre 50 e 150 metros onde esta umidade é tipicamente representada, chegando a superar os 250 metros nos setores de transição com o Ambiente Serrano (AS).
Na Folha nº 2 esta unidade ocorre tipicamente nos interflúvios entre as
principais drenagens, ou seja, nas partes mais elevadas das serras existentes
entre estas. As cidades de São Sebastião do Alto e Santa Maria Madalena estão situadas sobre esta unidade de relevo. Os solos associados a esta unidade
são os Latossolos, Podzólicos, Cambissolos e Aluviões. Essas áreas apresentam geralmente forte erosão atual.
d- Peneplano Soerguido Ativado (Pers): área de relevo forte-ondulado a abruptico, que relaciona o Peneplano Baixo (Peb) com o Peneplano Soerguido (Pes)
ou o Ambiente Serrano (AS). Caracteriza-se por ter sofrido uma forte erosão
no último ciclo morfogenètico, apresentando-se hoje na visão das fotografias
Aéreas como uma paisagem bem rejuvenescida (relevo muito dissecado). Os
solos associados a esta paisagem são Cambissolos, Latossolos, Litossolos e
Rocha Aflorante. Quando a vegetação está preservada, este ambiente apresenta relativo estado de equilíbrio com o clima atual. Essas áreas, e sua maioria desmatadas, apresentam forte erosão atual (foto:1.4). .

Trata-se de um ambiente de escarpas dissecadas e colinas com altitudes
variando de 80 a 300 m e declividades entre 20° e 50°.
e- Peneplano Soerguido Relitico (Pesre): Esta unidade compreende elevações
proeminentes, constituindo morros e serras isoladas que se destacam nos ambientes Peneplano Soerguido Ativado (Pesr) e Peneplano Baixo (Peb). A erosão sofrida no último ciclo de dissecação foi pronunciada, ficando freqüentemente a rocha exposta na forma de paredões. Quando protegido pela vegetação natural, este ambiente apresenta um aparente equilíbrio com o clima atual. Os solos associados a este ambiente são os Latossolos nos locais de menor erosão, Cambissolos, Litossolos e Rocha Aflorante.
Na região que compreende a Folha nº 2, a unidade está tipicamente representada sobre o Peb ao longo do Rio Grande e sobre o Pesr, nas serras das
Águas Quentes e no baixo do córrego dos Índios.
f- Ambiente Serrano (AS): Setores com relevo forte-ondulado, montanhoso e
escarpado correspondentes a Serra do Mar. Na região da Folha nº 2, esta unidade é representada pela Serra da Boa Fé em Santa Maria Madalena, a norte
de Doutor Loretti. Esta alcança altitudes próximas a 1300 metros. Os solos
associados são Latossolos, Cambissolos, Podzólicos, Litossolos, Aluviais e
Rocha Aflorante. .
g- Ambiente Serrano Relitico(Asre): Setor constituído por serras e morros isolados com relevo forte-ondulado, montanhoso e escarpado correspondentes as
elevações da Serra do Mar. Na região da Folha nº 2, esta unidade foi mapeada em torno da cidade de Santa Maria Madalena, com altitudes de até 1200
m, representada pelas serras do Castelo e do Benfica. Os solos associados a
esta unidade são os Cambissolos, Litossolos e Rocha Aflorante.

4. ASPECTOS DA EROSÃO ANTROPICA NA AREA DO PROJETO
“O solo é essencial para a vida; ele é a fonte de vida e a vida termina nele”
ALAIN RUELLAN
“ A Superfície da Terra, onde se desenvolve a quase totalidade das atividades humanas, é, em geral, coberta por solos. O solo é uma camada viva, no sentido do processo permanente da sua formação, através da alteração das rochas e
de processos pedogênicos comandados por agentes físicos, químicos e orgânicos.

Este processo se dá ao longo de centenas de anos e é contra-balançado pelo
processo de erosão, que remove seus constituintes, sobretudo pela ação da água
de chuvas. Portanto, na superfície da Terra há um quadro extremamente dinâmico, no qual diversos processos atuam de forma contraditória, formando e erodindo os solos. Este é um quadro que reflete na natureza e, neste quadro, a erosão é considerada como “erosão normal”. Entretanto, às vezes, esse equilíbrio é
rompido com uma intensificação da erosão quando, então, se considera uma erosão acelerada que, sendo mais veloz que os processos de formação dos solos,
não permite que estes se regenerem. Neste quadro de desequilíbrio observa-se a
perda das diversas camadas ou horizontes do solo sucessivamente até que aflorem as rochas subjacentes. A perda total do solo constitui um altíssimo índice de
degradação da superfície da Terra, impedindo a realização de importantes atividades humanas, como o uso agrícola do solo, embora esta erosão acelerada,
quando desencadeada por alterações das condições geológicas ou climáticas, se
dê ao longo de milhares de anos. A erosão acelerada, quando provocada pelo
homem, pode ocorrer em poucos anos; esta, quando induzida por atividades humanas, é conhecida por erosão antrópica. Este tipo de erosão, acelerada e antrópica, é a que nos interessa combater” (IPT, 1990).
A partir do final do primeiro quarto do século XIX, quando iniciou-se o Ciclo do Café nesta poção do Vale do Paraíba, vastas extensões de florestas que
recobram uma região de relevo bastante acidentado foram erradicadas. As grandes árvores típicas da Mata Atlântica foram derrubadas, a vegetação de menor
porte queimada, as raízes arrancadas arduamente a custa de tração animal e humana (escravos) e as encostas assim, estavam prontas para receber as pequenas
mudas do precioso café. Os solos eram então extremamente férteis, as encostas
eram cobertas por uma terra macia de coloração escura, fruto de milhares de anos de decomposição de folhas e madeiras, de revolvimento causado pelas raízes
e de intensa atividade biológica (minhocas e microorganismos). Essa vasta cobertura vegetal protegia estes solos orgânicos (horizonte A) do impacto das gotas de chuva, quebrava e dispersava a energia das águas de escoamento superficial, aumentava a infiltração e a capacidade de retenção das águas pela ação da
matéria orgânica.
A prática de plantio na época era a disposição dos pés de café em linhas paralelas encosta abaixo, ao invés das linhas ao longo das chuvas de nível dos
morros. Portanto, aliado a falta de cobertura vegetal original, a disposição das
linhas ao longo da declividade facilitava e concentrava o escoamento das águas
de chuva e, conseqüentemente, acelerava a remoção do horizonte A (Foto 1.0).
Conforme observado no item de GEOMORFOLOGIA E SOLOS, o relevo
e os solos desta região não estão em equilíbrio com o clima atual, sendo mantidos relativamente instáveis através da cobertura vegetal original. A partir do
momento que esta foi retirada, este equilíbrio foi rompido e a erosão intensamente acelerada.

O solo desprotegido, então, recebia o impacto direto de cada gota de chuva,
desagregando suas partículas. Esta primeira ação de impacto foi complementada
pela ação do escoamento superficial que formava rapidamente filetes d’água
com força suficiente para arrastar encosta abaixo as partículas liberadas. Os filetes d’água, ao escorrerem em direção as drenagens lavam a superfície do terreno
como um todo, sem formar canais definidos, ou então podem se juntar cada vez
mais até formar enxurradas com elevada capacidade de arrancar novas partículas
dos solos e de transportar grandes volumes de material solto.
No primeiro caso, é como se uma lâmina d’água lavasse inteiro o terreno,
daí por que a erosão dos solos que ela causa ser conhecida como erosão laminar.
No outro caso, das enxurradas, ocorre à erosão por escoamento concentrado, que
forma os sulcos e as ravinas, podendo atingir a configuração de voçorocas, na
medida em que a erosão se aprofundar no terreno.
Portanto da implantação do café na região por volta de 1830, do auge da
economia cafeeira nesta porção do Estado entre 1850 e 1880 e a decadência
próxima ao final do século XIX, em pouco mais de meio século o homem degradou o que a natureza levou milhares de anos para formar. Os solos outrora
férteis desta região, no raiar do nosso século estavam completamente degradados; a terra macia e escura que cobria as encostas íngremes do passado, agora
está como areia estéril no fundo dos vales, sendo transportada pelos córregos e
rios, ou mesmo, assoreando estes.
Os solos transportados encostas abaixo, acumulando-se nas planícies aluviais ou fundos vales, formaram novos depósitos sedimentares, predominantemente arenosa, denominamos “depósitos tecnogênicos” (Oliveira, 1990).
Estes são observados por toda a área do projeto, podendo alcançar centenas
de metros de comprimento, dezenas de metros de largura e profundidade identificada em campo superior a 1 m (provavelmente atingem valores maiores).
Por toda a região também são observados “morros carecas”, apresentando
vegetação de gramíneas (capim) rala e superfície de tonalidade alaranjada. É este o resultado do Ciclo do Café, que tanta riqueza deu a alguns, e que tanto empobreceu os solos da região. Hoje, a grande maioria das elevações de toda a área
soa desprovidas do horizonte A, estando exposto o horizonte B argiloso e pouco
fértil.
Este horizonte B possui textura e composição bastante homogênea em todos os municípios estudados, sendo predominantemente argiloso, de coloração
alaranjada, geralmente bem consolidado e sempre contendo grânulos fragmentos
de minerais (quartzo e feldspato alterado) ou de rochas. São solos claramente
transportados, oriundos de alteração das rochas locais e que “escorregaram” encosta abaixo. Foram formados há muitos séculos atrás numa época em que o
clima era diferente do atual (a última mudança importante do clima ocorreu a
cerca de 2500 anos), e ao longo de todo este tempo, sofreram processos físicos,
químicos e biológicos (processo pedogênico) que os deixaram com a atual apa-

rência. Possuem espessuras variando de alguns centímetros a até 5-6 metros e
estão sempre sobrepostos a rocha local extremamente alterada (solo residual ou
horizonte C). Este solo residual varia quanto a aparência de acordo com a composição ou a textura da rocha original (gnaisses, gnaisses graníticos, granitos,
anfibolitos, etc..), mantendo sempre as antigas estruturas como a foliação, o
bandamento, as dobras, etc..São quase sempre muito friáveis (se “esfarelam”
facilmente), porosas e muito susceptíveis as erosões. Estes solos residuais podem atingir em alguns locais dezenas de metros de espessura, geralmente nos
locais a rocha original é mais grosseira e fedspática o mineral feldspato se altera
facilmente nas condições ambientes, tornando-se caulim.
O horizonte B age como uma capa protetora destes solos residuais. Quando
os solos ficam expostos à ação das águas da superfície, como no caso dos cortes
de estrada, observa-se um notável contraste entre a susceptibilidade à erosão entre o horizonte B superior, e o horizonte C, inferior. Este fato torna-se mais alarmante quando as enxurradas conseguem erodir o horizonte B, alcançando os
solos residuais e causando ravinamento e vaçorocamento.
Foram observadas durante os trabalhos de campo duas voçorocas ativas na
área do Projeto, uma no município de Duas Barras próxima a Cachoeira Grande
e outra, muito maior, no município de Sumidouro cerca de 1 km a oeste da localidade de Forja, na divisa com Nova Friburgo. Notadamente na voçoroca de
Sumidouro, o volume de solo residual erodido e transportado para a drenagem é
extremamente grande, tomando essa feição erosiva praticamente impossível de
ser controlada. As ravinas e voçorocas, entretanto, não são o principal problema
relativo a erosão dos solos nos municípios envolvidos, sendo estas não muito
freqüentes em relação a área total do Estudo. Estas feições, no entanto, tendem a
se tornarem mais comuns na área a médio/longo prazo, visto o processo contínuo de erosão a que estão sujeitos a maior parte das áreas municipais.
As principais causas da erosão acelerada dos solos atualmente na região são
o pisoteamento das encostas pelo gado, os cortes de estradas e a falta de cobertura vegetal.
As feições erosivas causadas por pisoteamento de gado são observadas nas
encostas dos morros de todos os municípios envolvidos.
A partir da década de 30, quando a criação de gado superou em área a cultura cafeeira, os solos das encostas degradadas por quase um século de cafeicultura, passaram a sofrer um outro tipo de erosão. A feição mais comum desta erosão, são os “degraus” formados pelos caminhos do gado ao longo das curvas de
nível das encostas. Estes degraus nada mais são do que pequenos escorregamentos (ou solapamentos) que ocorrem lentamente, removendo a camada superficial
do horizonte B e causando a compactação destes solos, dificultando a infiltração
das águas. A diminuição da quantidade de água penetrando através dos solos
ocasiona uma desaceleração no processo de formação destes, pois o substrato
rochoso deixa de ser alterado. Enquanto isso, a água das chuvas corre sobre a

superfície do terreno, tornando o processo de remoção do solo (erosão) muito
mais rápido que o processo de formação (pedogênese). Os caminhos do gado
encosta abaixo, formam sulcos que concentram as águas das chuvas e que vão
sendo gradativamente aprofundados, até se tornarem ravina.
Os cortes de estrada também vêm causando a erosão das encosta desde o
século passado. Ao serem abertas as estradas, há uma “queda” no equilíbrio das
encostas dos morros, que ocasiona uma intensificação local dos processos erosivos. As feições mais características são ravinas presentes tanto acima quanto
abaixo das pistas. Ao longo do antigo traçado da ferrovia da Leopoldina, são
observadas diversas ravinas, geralmente estabilizadas, alguns abatimentos de
encosta de proporções medianas (o mais notável está na estrada CantagaloEuclidelândia, na margem do Rio Negro).
A perda de solo causada pela ação das chuvas sobre encosta desprotegidas
já foi abordada anteriormente. Entretanto, este processo continua ativo e é facilmente observado após as chuvas, quando os rios e córregos ficam barrentos e
há acumulação de lama nas estradas e partes baixas dos vales.
Este item visa abordar descritivamente e analiticamente os principais aspectos da erosão antrópica nos municípios envolvidos no Projeto. Os aspectos referentes à erosão natural e à erosão atual relacionada com a geomorfologia e solos
estão apresentados no item relativo, bem como nos mapas de erosão atual.

5. ASPECTOS GEOTECNICOS URBANOS
5.1. INTRODUÇÃO
“Em algumas cidades, a ocupação de encostas torna-se necessária pra assegurar um funcionamento racional da aglomeração urbana, favorecendo, por exemplo, a proximidade de setores habitacionais aos centros geradores de emprego. Desde que esta ocupação se realize dentro de moldes técnicos adequados,
não se verifica nenhum risco ou impedimento. Porém, nas últimas duas décadas
no Brasil, a ocupação de encostas vem ocorrendo fora de padrões técnicos aceitáveis, sendo inúmeros os episódios de escorregamentos de morros, ocasionando
mortes e prejuízos materiais.
A ocupação de encostas no país, predominante associadas às populações de
baixa renda, tem apresentando efeitos que transcendem às próprias encostas e
afetam, de maneira expressiva, a cidade como um todo.
A derrubada indiscriminada da vegetação que protege os morros, por exemplo, expõe o solo a processos erosivos... No contexto atual, que exclui a
possibilidade da população de baixa renda adquirir terrenos mais favoráveis, a
ocupação de áreas sujeitas a risco tende a se expandir, atingindo situações cada
vez mais críticas, prevendo-se, infelizmente, um importante incremento no nú-

mero de escorregamento nos morros (Manual de Ocupação de Encostas-IPT,
1991)”.
Os municípios da Região Centro-Norte do Estado do Ro de Janeiro ao
mesmo tempo que apresentaram uma estagnação ou mesmo decréscimo da sua
população total, sofreram uma forte redução da população rural, que veio em
parte se concentrar nas sedes municipais ou no encontro destas. Quase todas essas cidades, implantadas no decorrer do século passada, desenvolveram-se nas
planícies fluviais de vales apertados, cercadas por encostas íngremes de um relevo muito acidentado. Quando essa leva de população proveniente das zonas
rurais se transferiu gradativamente para as sedes municipais, encontrou como
único local disponível para ocupação as encostas, já que as partes planas dos vales já estavam muito habitadas.
A ocupação dessas encostas feita de maneira desordenada, sem nenhuma
técnica, aliada a falta de urbanização(esgoto, drenagem, pavimentação) e a inexistência de cobertura vegetal, pode no futuro vir a apresentar problemas geotécnicos, se não forem tomadas medidas preventivas relativamente simples.
Serão descritas, os principais problemas geotécnicos existentes ou potenciais nas sedes municipais dos municípios no Plano Diretor Integrado.
5.2. SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
Na cidade de São Sebastião do Alto, foram observados alguns problemas
geotécnicos, principalmente na elevação situada a leste do centro urbano, na sua
encosta localizada entre a Prefeitura e o bairro de Santa Irene.
O bairro de Santa Irene, vem em parte ocupando de maneira desordenada a
base da encosta, situada logo abaixo da plantação de eucaliptos. Os riscos de
algum problema geotécnico neste local no entanto, são preocupantes, visto a declividade ser acentuada e os cortes expressivos.
Os principais problemas vem ocorrendo por trás das edificações da Rua Dr.
Júlio Vieitas. Neste trecho, existe um corte na base da encosta que vem gradativamente sofrendo uma série de pequenos deslizamentos. Ar ser realizado o primeiro corte, quando da construção das edificações, o solo foi retirado e deixou
exposto o solo residual (rocha completamente alterada), que é extremamente
sujeito a erosão pela ação das águas superficiais. Este local, visto o atual estágio
de erosão, a elevada declividade da encosta e a proximidade das edificações, é o
que apresenta o maior risco de problemas geotécnicos na idade. Se não forem
tomadas algumas medidas mitigadoras no local, o processo erosivo continuará,
podendo ocasionar problemas no futuro. O risco de um deslizamento neste corte
é pequeno, pois a erosão vem se dando através de ravinamento e sulcamento existindo, além do mais, apenas uma pequena edificação em sua base.
A área circundante à saibreira, na entrada sul da cidade, foi objeto de um
projeto de recuperação de área degradada com práticas mecânicas de conservação de solos (abertura de curvas de nível), reflorestamento com espécies nativas

(florestais e frutíferas), estímulo à vegetação rasteira espontânea pela retirada
dos animais (eliminação do pisoteio), retaludamento dos cortes e vegetação dos
mesmos pela prática de semeadura de gramíneas sobre substrato orgânico e aplicação de cobertura vegetal morta (manta), implantação de paliçadas de bambu
gigante, plantio de leguminosas nas áreas “carecas” das encostas e recuperação
das nascentes com construção de barragens a jusante.

6. HIDROGEOLOGIA
6.1. INTRODUÇÃO
O Estado do Rio de Janeiro apresenta uma enorme carência de dados e estudos sobre seu potencial hidrogeológico.
Outros Estados brasileiros, inclusive Estados bem menos desenvolvidos
como Rio Grande do Norte, Piauí e Bahia, possuem um conhecimento de seu
potencial hídrico subterrâneo bem superior.
Segundo o Mapa Hidrogeológico do Brasil (1983), o Estado do Rio de Janeiro possui a maior parte do seu território situado dentro da Província Hidogeológica do Escudo Oriental/Subprovíncia Sudeste. O litoral norte do estado, a
partir do delta do Paraíba, foi englobado na Província Costeira. Predominam em
nosso estado rochas cristalinas (gnaisses, migmatitos, granitos, entre outras),
portanto, a maior parte dos aqüíferos ao do tipo “fissural”, apresentando importância hidrogeológica média a pequena.

6.2. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS DAS ROCHAS IGNEAS E METAMÓFICAS
A análise de amostras de rochas ígneas e metamórficas não fraturadas, mostra que estas raramente apresentam porosidade superior a 2¢ do seu volume total. Os poros são quase sempre muito pequenos e sem interligação entre si, o que
ocasiona uma permeabilidade extremamente pequena nessas rochas.
Em terrenos constituídos por rochas metamórficas e ígneas, são observadas
ao longo das zonas de fraturamento, permeabilidades apreciáveis geralmente a
algumas dezenas de metros de profundidade e, em alguns casos, a poucas centenas de metros abaixo da superfície. Os fraturamentos são causados por mudanças nas condições de tensão sobre essas rochas, que ocorrem ao longo dos diversos episódios da história geológica. A largura das fraturas abertas é geralmente
inferior a 1 mm.
Uma das características mais notáveis nas rochas cristalinas é o decréscimo
da permeabilidade com o aumento da profundidade. As rochas cristalinas são

menos permeáveis a grandes profundidades porque nestas zonas as pressões são
maiores e as fraturas tendem a permanecerem fechadas.
Uma série de fatores influenciam decisivamente na hidrogeologia dos terrenos cristalinos, tais como o clima, relevo, hidrografia, vegetação, coberturas de
solo, tipo de rocha e estruturas geológicas, que serão a seguir descritos sucintamente:
- CLIMA: Em regiões muito chuvosas (>2000 mm), os sais solúveis são carreados
resultando águas com baixos teores de salinidade. As chuvas também
decompõem a rocha formando um manto de intemperismo (cobertura
de solo).
- RELEVO: A configuração do relevo é de grande importância para a capacidade
ou volumes d’água produzidos no cristalino. Os mais interessantes são
os trabalhos de LEGRAND (1950) nas áreas da Carolina do Norte,
Pittsylvania e Halifax/USA, (490 poços na primeira e 282 nas duas últimas), e de SEVER (1964) que executou um tratamento estatístico
em 50 poços em Dawson (Geórgia/USA). Dessas análises, conclui-se
que, independentemente do tipo de rocha, a pior situação morfológica
para locação de um poço é no topo de uma elevação e secundariamente nos flancos e vertentes, ao contrário, a melhor situação morfológica, situa-se nas depressões de bacias, secundada por áreas de planície..
- HIDROGRAFIA: No inicio da década de 60, quando surgiram no Brasil as primeiras pesquisas hidrogeológicas, nasceu um conceito que
ainda hoje é utilizado na locação de poços, que foi o “riacho
fenda”. Esse termo representa justamente a associação da hidrografia com a geologia, no sentido de proporcionar a melhor condição de infiltração e armazenamento de água, em rochas duras fraturadas.
O “riacho fenda” corresponde à situação em que ocorro a coincidência da drenagem superficial com zonas fraturadas do
embasamento rochoso. Nessa situação, facilmente reconhecida na foto aérea e mesmo no local, devido a retilinidade adquirida por trechos do rio ou riacho, segundo direções preferenciais, existe a condição de infiltração de água nas aberturas
da rocha proporcionadas pelos fraturamentos, com possibilidades favoráveis de armazenamento próximo a superfície
(Costa, 1983).

- VEGETAÇÃO: A atuação da vegetação para proporcionar volumes armazenados de água no subsolo é de maneira indireta, pois na medida
que dificulta o escoamento superficial, propicia condições de

maior infiltração. Além disso, quanto maior é a cobertura vegetal, maior é a evapotranspiração e, conseqüentemente, maiores
serão as precipitações que irão proporcionar melhores condições de recargas aos aqüíferos.

- COBERTURA DE SOLO: Como cobertura são incluídos os capeamentos oriundos da sedimentação de material estranho a rocha
encoberta, bem como materiais procedentes da alteração da própria rocha.
A existência de um capeamento de solo de espessura considerável, constitui uma importante fonte
de recarga das rochas fraturadas, pois atua como
uma fonte de captação de água precipitada em toda a superfície do solo, diminuindo a perda por
escoamento ou minimizando o processo de evaporação.

TIPOS DE ROCHA:
O quadro abaixo apresenta uma análise estatística simplificada sobre as vazões
médias de 274 poços localizados no Alto Paraíba, segundo os diferentes tipos de
rochas perfuradas.

ROCHA
MICAXISTO
GNAISSE
MARMORE
MIGMATITO
GRANITO

VAZÃO (1 / h)
3.240
3.060
2.700
2.556
1.825

Nº DE AMOSTRAS
28
169
7
17
39

LEGRAND, analisando 282 poços nas regiões de Pittsylvania e Halifax
(USA), encontrou os seguintes resultados:
ROCHA

VAZÃO (1 / h)

GNAISSES VARIADOS
HORNBLENDA GNAISSES
GNAISSE GRANITICO
GRANITO
MICAXISTO

3.820
3.200

Nº DE AMOSTRAS
172
8

3.200
3.000
2.500

26
20
34

Considerando os principais tipos de rochas cristalinas, a relação decrescente
de potencialidade (condições de armazenamento de água em suas fraturas) é a
que segue:
1º) Pegmatitos
2º) Gnaisses, migmatitos, quartzitos e milonitos
3º) Micaxistos e mármores
4º) Granitos e migmatitos
5º) Ardósias

- ESTRUTURAS GEOLÓGICAS: As principais estruturas favoráveis à infiltração e acumulação são as falhas, fraturas,
juntas, planos de xistosidade e de clivagem.

6.3. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS DO MUNICÍPIO

Segundo o Mapa Hidrogeológico do Brasil, na área correspondente ao município as águas subterrâneas ocorrem “em rochas fraturadas com importância
hidrogeológica relativa média e pequena”. Os aqüíferos são restritos as zonas de
falhamento e fraturamento, e quase sempre associados com rochas e sedimentos
(colúvios) porosos do manto de intemperismo. Consistem predominantemente
de rochas metamórficas (gnaisses, migmatitos, granulitos, mármores, quartzitos
e anfibolitos) e, secundariamente, de rochas ígneas (granitos). A permeabilidade
destes aqüíferos é geralmente baixa e a qualidade de suas águas geralmente é
boa. As vazões nestes aqüíferos “fissuras” variam entre 2.500 e 3.250 1/h, para
um rebaixamento do nível d’água de 25 m.
A tabela 6.1 apresenta as características dos poços profundos existentes no
município de São Sebastião do Alto. Foram listados 8 poços, sendo 3 na sede
municipal, 4 em Valão do Barro e 1 em Ipituna. Todos os poços foram perfurados em rochas cristalinas (gnaisses ou migmatitos) através de sondagem a percussão e possuem profundidade média de 992 m, sendo o mais raso o P-2 de São
Sebastião do Alto com 67 m e o mais profundo o P-1 de Valão do Barro com
124 m. Geralmente os poços em aqüíferos fissurados pouco ultrapassam os
100m de profundidade, pois as fissuras tendem a se fechar a partir daí.
Os poços perfurados em Valão do Barro (média de 113,5 m), na parte baixa
do Município, possuem profundidades superiores aos de São Sebastião do Alto
(média de 81,6 m). As vazões dos poços da sede municipal, no entanto, são em
média superiores aos de Valão do Barro (4,7 1/h conta 3,15 1/h), assim como a

profundidade média do nível d’água (nível estático) em São Sebastião do Alto é
menor do que no distrito (2,3 m contra 5,7 m).
Os parâmetros hidrogeológicos do Município, portanto, enquadram-se de
modo geral na descrição do Mapa Hidrogeológico do Brasil para os aqüíferos
desta região.
Segundo o mapa geológico do Município (Folha Santa Maria Madalena –
GEOSOL, 198), as principais direções de falhamento/fraturamento são NE-SW,
NW-SE e E-W, sendo que os rios e córregos do Município são bastante condicionados por estas descontinuidades.
O Município ainda apresenta aqüíferos associados a sedimentos fluviais. Os
depósitos aluviais são constituídos de sedimentos em geral inconsolidados,
transportados e acumulados pelas correntes em canais e planícies aluviais. Os
aluviões, como também são chamados, apresentam intercalações de materiais
diversos, geralmente areias, argilas e cascalheiras. As camadas de areia e cascalho são boas acumulações de água e são geralmente explorados através de cacimbas, poços rasos ou poços de ponteira.
Os principais depósitos aluviais do Município estão situados o longo do
Rio Negro e dos córregos Valão do Barro, dos Índios, do Retiro, dos Santos, das
Águas Férreas, etc.
Os depósitos são geralmente pouco espessos e muito argilosos, com potencial de produção baixo e mediano. Estes aqüíferos podem ser utilizados para o
abastecimento doméstico através de poços rasos. São muito susceptíveis as contaminações através de lançamentos diretos de esgoto a céu aberto.
TABELA 6.1
CARACTERÍSTICAS DOS POÇOS PROFUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
DO ALTO

LOCALIDADE
São Sebastião
do Alto

Nº
DO
POÇO
P-1

São Sebastião
do Alto

P-2

São Sebastião
do Alto

P-3

NÍVEL
ESTATICO (A)

NÍVEL
DINÂMICO (A)

VAZÃO
(1/H)

PROF
. (A)

OPERAÇÃO
(H/DIA)

SITUAÇÃO DO
POÇO

Rua Francisco
Salustiano
Pinto
No Terreno
do Grupo
Escolar
RJ-176 –
Bairro Santa
Irene

3,0

-

5.400

97,0

10

Operando

0,1

15,8

5.000

67,0

-

Desativado

3,8

48,6

3.600

80,7

13

Operando

REFERÊNCIA

Valão
Barro

do

P-1

Rua Toledo Piza
Terna

5,15

80,0

1.800

124,0

18

Operando

Valão
Barro

do

P-2

Rua Toledo Piza

6,0

30,0

3.600

112,0

18

Operando

OBSERVAÇÕES

Exceto a vazão, os
dados não são
atualizados
Dados anteriores a
out/84
Exceto a vazão e
operação, os
dados não são
atualzados
Exceto a vazão e
Operação, os
dados não são
atualizados
Exceto a vazão e
Operação, os
dados não são
atualizados

Valão
Barro

do

P-3

Praça Delcio
Vahia de
Abreu

7,0

4,0

3.600

108,0

19

Opeando

Valão
Barro

do

P-4

Av. Hermes
Ferro

4,5

12,6

3.600

110,0

18

Operando

1

-

0

55,0

4.000

95,0

-

Não
Instalado

Ipituna

Exceto a vazão e
Operação, os
dados não são
atualizados
Exceto a vazão e
Operação, os
dados não são
atualizados
Dados anteriores a
out/84

Fonte: CEDAE

7. RECURSOS MINERAIS
7.1. INTRODUÇÃO
Neste item serão abordadas as questões relativas aos recursos minerais conhecidos no município de interesse, apresentando a distribuição geográfica das
principais jazidas e ocorrências, suas características e a situação legal das áreas
requeridas para pesquisa ou lavra junto ao DNPM (Departamento Nacional da
Produção Mineral). Considerações sobre a produção mineral do Estado do Rio
de Janeiro serão efetuadas, no sentido de definir a importância ou não do município no contexto mineral estadual.
7.2. OS RECURSOS MINERAIS E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO
A análise dos dados pertinente a jazidas minerais e a produção mineral o
Estado do Rio de janeiro, define a importância das jazidas e da produção dos
minerais energéticos, quais seja o petróleo e o gás natural. E em função destes
recursos que se determina o percentual de 21,8% como participação do nosso
estado no valor do PMB (Produção Mineral Brasileira) para ano de 1988. Se
excluirmos da participação do Estado do Rio de Janeiro na PMB o petróleo e o
gás, sua percentagem passa para 2,6%, ou seja, do Estado com maior participação na PMB para o de menor.
A própria constituição geológica do Estado não promete grande atrativos no
que tange a minerais metálicos, pois, em quase sua totalidade, é constituído por
rochas gnássicas. Excluindo-se os minerais energéticos, o estado do Rio de Janeiro possui vocação claramente definida para a produção de bens minerais nãometálicos. Embora não possa ser comparado com Estados sabidamente privilegiados, o Estado do Rio é bastante rico em não metálicos, situação que facilitou
a sua industrialização e permitiu o desenvolvimento acelerado da indústria da
construção civil na grande região metropolitana do Rio de Janeiro.
Os bens minerais que o território fluminense produz tradicionalmente, e cujas reservas são consideráveis, são as rochas e conchas calcárias, argilas, feldspato, mica, areias industriais, fluorita, areias titaníferas, zinconíferas e monazíti-

cas e brita. Também são importantes as rochas ornamentais, que vem apresentando um crescimento considerável da produção nos últimos 10 anos.
As Tabelas 7.1 e 7.2 apresentam as reservas das substâncias minerais metálicas e não metálicas do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 1990.
TABELA 7.1
RESERVAS DAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS METALICAS O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

SUBSTÂNCIA
MINERAL
Alumínio (Bauxita)
Berílio
Monazita
Titânio (Ilmenita)
Titânio (Rutilo)
Zicônio

MEDIDA

QUANTIDADE (T)
CONTIINDICADO
DA

INFERIDA

TEOR MÉDIO PONDERADO

4.133.287

2.292.274

1.131.459

120.970

55,09% A12 03

953
13.549
502.607
15.342
194.199

103
8.129
271.039
14.361
125.588

166.985
3.096
21.290

4.833
-

10,82% Be0
59,99%
53,92% Ti02
93,6% Ti02
64,66% Zr02

Fonte: Anuário Mineral Brasileiro 1991 (no preto)
TABELA 7.2
RESERVAS DAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS NÃO METALICAS O ESTADO DO RIO
DE JANEIRO - 1990

SUBSTÂNCIA MINERAL
Areia ‡
Argila
Calcário
Calcita
Caulia
Conchas
rias
Diatomita
Dolomita
Feldspat

QUANTIDADE (T)
MEDIDA CONTIDO INDICADA INFERIDA

30.271.712
13.656.796
2.637.959.97
5
46.272.502
564.450
Calcá- 12.851.795
253.217
17.600.391
1.809.534

-

5.238.933
22.946.000
971.375.30
2
1.750.810

680.000
479.053.93
9
-

-

36.854.831
78.640

23.508.166
14.492

TEOR MÉDIO PONDERADO
-

Fluorita
Mica
Rochas Ornamentais/ BritaGnaisse ‡
Rochas Ornamentais/ BritaGranito ‡
Rochas Ornamentais/ BritaMármore ‡
Quartzo
Silex
Terras Raras

135.479
8.360

53.266
-

234.675
-

1.445.087
-

39,31% CaF2
-

175.915.051

-

-

-

-

118.987.327

-

29.471.442

10.545.340

-

1.384.244

-

1.560.831

283.900

-

480.432
1.312.600
1.757

-

9.540.000
-

-

-

‡ Unidades Expressas em Metros Cúbicos.

Fonte: Anuário Mineral Brasileiro 1991 (no prelo)
A análise das Tabelas 7.1 e 7.2 demonstra que para os minerais metálicos as
reservas para o Estado ao tem a maior relevância em função das disponibilidades
de reservas mais significativas em outros Estados brasileiros. Para as substâncias
minerais não metálicas, substâncias como o calcário, dolomita e as rochas ornamentais constituem expressivas reservas e adquirem importâncias no contexto
econômico municipal e estadual.
7.2. RECURSOS MINERAIS E DIREITOS MINERAIS DO MUNICÍPIO
DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
A análise dos dados disponíveis no DNPM até dezembro de 1991, sobre áreas requeridas para a implantação das atividades da extração mineral no município de São Sebastião do Alto, resultou na elaboração de um mapa “over-lay”
(onde as áreas requeridas foram lançadas com seus respectivos números de processo no DNPM, substância mineral e situação legal) na escala de 1:50.0000 e
das Tabelas 7.3 e 7.4.
Na última atualização realizada pelo Controle de áreas do DNPM em
13/12/91, cinco processos presentes na listagem (PROSIG) não estão lançados
no “over-lay” que recobre o município (Folhas Santa Maria Madalena e Trajano
de Morais). Segundo este levantamento (Tabelas 7.3 e 7.4), a maior parte das
áreas requeridas neste município o foram para a pesquisa de “calcário” e calcita.
Vale ressaltar que a designação “calcários” para definir as rochas carbonáticas presentes nos municípios de Cantagalo, Itaocara e São Sebastião do Alto é
errônea do ponto de vista geológico. Estas, por serem rochas metamórficas, de-

vem ser denominadas como mármores. A calcita é o mineral predominante dos
mármores da região.
Apesar das rochas carbonáticas (“calcários”/calcita) representarem 12 das
17 áreas requeridas no município, as faixas de mármores existentes (vide item
GEOLOGIA) não são viáveis economicamente de serem exploradas, tal qual
ocorre no município de Cantagalo. Destas 12 áreas, 4 delas estão localizadas
predominantemente nos municípios vizinhos de Cantagalo e Itaocara, sendo que
as ocorrências de rochas carbonáticas estão totalmente situadas nestes municípios (vide “over-lay”).
A área requerida para feldspato a sudoeste do município, na divisa com
Santa Maria Madalena, pode ter visado a pesquisa de prováveis pegmatitos encaixados nos gnaisses e migmatitos da área, como a pesquisa de rochas para
construção civil (brita, cantaria ou ornamentais). No município de Santa Maria
Madalena, diversas áreas requeridas para feldspato e quartzo, na verdade visam
a pesquisa de rochas ornamentais.
A principal produção mineral do município é a areia, explorada principalmente no Rio Grande. O Rio Negro também apresenta boas condições de extração de areia lavada. A área requerida para pesquisa e as três áreas sob licenciamento, não estão plotadas no “over-lay”.
TABELA 7.3
DIREITOS MINERAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SUBSTÂNCIA
MINERAL

Calcário

Calcário

ÁREA REQUERIDA
(ha)

SITUAÇÃO LEGAL

LOCAL

FOLHA TOPOGRAFICA
(MUNICÍPIO)

97,75

DNPN 890141/79
Fase: Alvará de
Pesquisa

Faz.
João

600,0

DNPN 890153/781
Fase: Alvará de
Pesquisa
DNPN 890155/781
Fase: Alvará de
Pesquisa
DNPM 890156/81
Fase: Requerimento de Pesquisa
DNPM 890263/81

Faz. Águas
Quentes

S.M. Madalena
(CA/SA)

‡
Vera Lúcia Coutinho da Silva

Faz. Lagoa
Feia

S.M. Madalena
(SA/CA)

Diógenes José
Elias dos Santos

Faz. Santa
Lucia

S.M. Madalena
(SA)

Diógenes José
Elias dos Santos

Ponto do
Rio Negro
Águas Claras

S.M. Madalena
(IT/SA)
S.M. Madalena
(IT/SA)

Vera Lúcia Coutinho da Silva
Afonso Bezerra
Sá Filho

Faz. São
João

S.M. Madalena
(CO/SA)

Mauro Fernandes
da Cunha

Calcário

1000,0

Calcário

750,0

Calcário

750,0

Calcário

80,0

Calcário

967,5

DNPM 890273/81
Fase: Alvará de
Pesquisa
DNPM 890570/85
Fase: Requerimento de Pesquisa

São S.M. Madalena
(SA)

REQUERENTE

Continental Min.
e Transporte S.A.

Calcário

175,0

Calcita

1000,0

Calcita

935,51

Calcita

1000,0

Calcita

1000,0

Feldspato

997,0

DNPM 890108/87
Fase: Requerimento de Pesquisa
DNPM 890348/87
Fase: Alvará de
Pesquisa
DNPM 890349/87
Fase: Alvará de
Pesquisa
DNPM 890350/87
Fase: Alvará de
Pesquisa
DNPM 890351/87
Fase: Alvará de
Pesquisa
DNPM 890426/89
Fase: Requerimento de Pesquisa

Faz. Águas
Quentes

S.M. Madalena
(CA/SA)

Leila Coelho
Alexandre

Faz. Mangueira

S.M. Madalena
(IT/CA/SA)

Vera Maria Jacques da Cruz

Faz. Paraiso S.M. Madalena
(SA)

Vera Maria Jacques da Cruz

Faz. São
Joaquim

S.M. Madalena
(SA)

Vera Maria Jacques da Cruz

Faz. Sta.
Olga

S.M. Madalena
(SA/CO)

Vera Maria Jacques da Cruz

Faz. São
Manoel

S.M. Madalena
(SA/SM)

Admar Edison
Zambrotti França

OBS.: ‡ - Não consta no “over-lay”.

TABELA 7.3
(Continuação)

Areia

0,3

Areia

24,36

Areia

9,56

Areia
trial

Indus-

875,0

DNPM 890502/90
Fase: Licenciamento
DNPM 890508/90
Fase: Licenciamento
DNPM 890441/91
Fase: Licenciamento
DNPM 890576/91
Fase: Requerimento de Pesquisa

Fonte: DNPM

OBS.: Municípios (Siglas):
SA – São Sebastião do Alto
SM – Santa Maria Madalena
CA – Cantagalo
IT – Itaocara

Faz. Barra
da Bonança
Rio Grande

S.M. Madalena
(SA)

Extração de Areias Manoel de
Morais Ltda
Rio Grande Minérios Ltda

(SA)

Rio Grande Minérios Ltda

Trajano de Morais (SA)

Eduardo Almeida
Lima

(SA)

Rio Grande

Faz. do
Roncador

CO – Cordeiro

TABELA 7.4
ÁREAS REQUERIDAS POR SUBSTÂNCIA E SITUAÇÃO LEGAL – MUNICÍPIO DE
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

SITUAÇÃO LEGAL

REQUERIMENTO DE
PESQUISA

ALVARÁ
DE PESQUISA

DECRETO DE
LAVRA

LICENCIAMENTO

TOTAL

CALCÁRIO

4

4

-

-

8

CALCITA

-

4

-

-

4

FELDSPATO

1

-

-

-

1

AREIA

1

-

-

3

4

SUBSTÂNCIA

Fonte: DNPM
8. RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS
8.1. BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL

Os municípios que compõem no Plano Diretor Integrado de Meio Ambiente, á exceção de Santa Maria Madalena (parcialmente incluído na bacia), situamse integralmente na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Esta bacia, localizada na região sudeste do país, engloba uma área de drenagem de 55.400 km2
distribuída nos Estados de São Paulo (13.500 km2 ), Minas Gerais (20.900 km2 )

e Rio de Janeiro (21.000 km2 ) correspondendo a 24,47%, 37,7% e 37,9% do
total desta. O curso principal do rio é de 1.137 km desde a nascente, em território paulista, até a foz no Oceano Atlântico, próximo a cidade fluminense de São
João da Barra. No Estado do Rio de Janeiro o Rio Paraíba do Sul percorre 37
municípios numa extensão de 500 km.
Na Região do Médio Paraíba (de Resende a Sapucaia) há predominância
industrial no uso do solo, mas também o uso agropecuário é relevante, com 60%
das terras da bacia destinada a pastagem. Na Região Serrana, predominam as
atividades agropecuárias e, em segundo plano, as atividades industriais, principalmente nos municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Destacamse o gênero alimentício e têxtil e, em menor escala, o metalúrgico e gráfico. Na
Região Norte Fluminense o uso do solo é predominantemente agrícola, destacando-se as lavouras de cana-de-açúcar, principalmente no município de Campos, tendo-se em menor escala as culturas de arroz, milho, café e fruticultura.
No tocante as atividades industriais nesta região, são inerentes às usinas alcooleiras e açucareiras, de bebidas e alimentícias.
Na área de influência direta do Plano Diretor destaca-se o rio denominado
Dois Rios, como sendo o maior afluente pela margem direita do Rio Paraíba do
Sul.É formado pelos rios Grande e Negro (principais rios da área) que se juntam
a 32 km antes do Paraíba, ambos possuindo bacias muito elevadas sem se degradarem para o lado do Paraíba, razão pela qual os vales são muito fundos e esguios. Em geral a pluviosidade na bacia é fraca (pouco superiores a 1.000 mm/ano),
excetuando-se as zonas de cabeceira, dado o encaixamento dos vales e a disposição em relação aos ventos úmidos. Resulta que a descarga do dois rios é bem
baixa para um rio de serras altas. A nascente do seu formador, o Rio Grande, é a
mais longínqua e está a mais de 170 km da foz, na união das serras do Paquequer e do Morro Queimado, ficando exatamente na contra-vertente do Rio Preto.
8.2. PRINCIPAIS CURSOS D’ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBATIÃO
DO ALTO

Dentre os principais cursos fluviais no território municipal, destacam-se: a
leste, o Rio Grande, que o limita com São Fidélis, Santa Maria Madalena e Trajano de Moraes, e a oeste o Rio Negro, limitando-o também com Cantagalo e
Itaocara e a sudeste, o Rio Macuco, afluente do Rio Negro que, ainda demarca o
limite com Cantagalo. Os Rios Grande e Negro correm paralelamente no sentido
aproximadamente sudoeste-nordeste, unindo-se no extremo norte do município
para formar o Rio Dois Rios.
Os principais afluentes do Rio Grande no município são: córregos Três Águas, do Macaco, Conceição, da Cidade, Três Barras, Frio, Minguta e Cachoeira, enquanto que os principais afluentes do Rio Negro são: Córrego dos Santos,
dos Índios, Valão do Barro e do Retiro.
Os fluxos de descarga dos rios não registram variações anuais sensíveis.

O relevo montanhoso é responsável pelo grande número de quedas d’água
existentes.
9. QUALIDADE DAS ÁGUAS NA REGIÃO
9.1. ÁGUAS SUPERFICIAIS
A vigilância da qualidade da água é definida pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) como “A contribuição continua e vigilante a saúde pública e fiscalização da segurança e da aceitabilidade de suprimentos de água potável” (Schafer, 1985).
A garantia da disponibilidade de água, também em face a um crescente
consumo, torna os fatores de avaliação das águas fundamental às medidas utilizadas em tratamento de esgotos e água potável.
Neste contexto, torna-se primordial acompanhar a variação de alguns parâmetros que caracterizam poluição nos corpos hídricos. São estes:

- DBO (DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO)
Parâmetro utilizado para indicar a quantidade de matéria orgânica que é passível de ser oxidada (decomposta, degradada) por ação de microorganismos.
E determinada através da medida da quantidade de oxigênio dissolvido utilizada pelos microorganismos, quando da oxidação da matéria orgânica existente no efluente.

- DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO)
Também indica a quantidade de matéria orgânica, contudo diferente da DBO,
expressa a quantidade de oxigênio dissolvido no efluente, que é consumido
pela oxidação química.

- RNFT (RESÍDUOS NÃO FILTRÁVEIS TOTAIS)
Partículas encontradas na água residuária, não filtráveis em papel de filtro de
vidro (tamanho de 0,001 mm) constituídas de matéria orgânica e inorgânica.

- CIANETOS
Componente das águas de ativação de peças para eletrodeposição de metais e
de banhos eletrolíticos alcalinos.

- SULFETOS

Componente característico de efluentes de indústria de beneficiamento de
couro.

- METAIS PESADOS)
Substâncias tóxicas como zinco, cromo, chumbo e etc. Comuns em efluentes
industriais.

- NUTRIENTES – NITROGÊNIO E FÓSFORO
São elementos essenciais ao crescimento de vegetais. Quando o controle do
crescimento de algas é necessário para proteger os usos benéficos da água, é
às vezes obrigatório a sua remoção ou redução dos efluentes industriais ou
domésticos.

- FENÓIS
Podem causar problemas de gosto em águas potáveis. São oxidáveis biologicamente em concentrações abaixo de 500 mg/l.

- PESTICIDAS, HERBICIDAS E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS DA
AGRICULTURA
São tóxicos à maioria dos organismos aquáticos e, portanto, contaminantes
das águas superficiais. Concentrações elevadas destes produtos podem causar
mortandade ou contaminação de peixes, prejudicando o seu valor como alimento.
As águas interiores do Estado do Rio de Janeiro abrigam fauna e flora de
grande riqueza, constituindo-se em ecossistemas de extrema importância para
o abastecimento público, industrial e agrícola, bem como o lazer, o turismo e
a pesca.
A bacia do Rio Paraíba do Sul engloba uma área de aproximadamente 55.400
km2, distribuída nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro,
que abrangem, respectivamente 38%, 24% e 38% do total desta.
A qualidade das águas da bacia do Rio Paraíba do Sul, reflete as condições
hidrológicas e geomorfológicas, bem como ocupação do solo com várias atividades primárias, secundárias e terciárias desenvolvidas na região.
Segundo a Resolução do Conselho Nacional de Maio Ambiente (CONAMA),
de 18 de junho de 1986, número 20, item F, todas as águas doces serão consideradas de Classe 2, enquanto não forem feitos ou revistos os enquadramentos. Desse modo, as águas da bacia do Rio Paraíba do Sul são classificadas na Classe 2, que estabelece os seguintes usos predominantes:

a) Abastecimento público, após tratamento convencional;
b) Proteção das comunidades aquáticas;
c) Recreação de contato primário (natação e mergulho);
d) Irrigação de hortaliças e plantas frutíferas;
e) Criação natural e/ou intensa (aqüicultura) de espécies destinadas a alimentação humana (FEEMA, 1990).
Além destes, tais corpos hídricos são também utilizados para abastecimento
industrial, geração de energia elétrica e disposição final de esgotos.
A poluição das águas no Estado do Rio de Janeiro já atingiu níveis elevados,
interferindo com os usos benéficos das águas, demandando assim, programas
de controle que permitam adequar aqueles índices aos padrões de qualidade
estabelecidos (FEEMA, 1983).
As atividades de monitoragem da qualidade de água, quando comparadas
com padrões estabelecidos, constituem-se no principal instrumento para tomada de decisões relativas as ações de controle de poluição das águas.
Na bacia do Rio Paraíba do Sul estão implantadas indústrias químicas, metalúrgicas, siderúrgicas, alimentícias, mecânicas, alcooleiras e açucareiras, entre outras. Na área de Influência do Plano Diretor Integrado de Meio Ambiente onde predominam as atividades agro-pecuárias sobre as industriais, a
FEEMA dispõe de apenas 3 pontos de monitoramento da qualidade das águas
superficiais, em que pese a relativa abundância de recursos hídricos. São os
seguintes:
- PA290 – Rio Paquequer, próximo a foz;
- NG353 – Rio Negro, à jusante de Cantagalo; e
- DR350 – Rio Dois Rios, próximo a foz.

Nesta região a população das águas superficiais é oriunda basicamente da
disposição direta do esgoto nas drenagens e do uso de agrotóxicos nas lavouras.
As cargas orgânicas (esgoto) representadas pela DBO (Demanda Bioquímica
de Oxigênio) para os municípios e que são lançados nas drenagens correspondem a (apenas população urbana):
. Duas Barras
. Sumidouro
. Cantagalo
. São Sebastião do Alto
. Santa Maria Madalena

-

155 kg/dia
82 kg/dia
1527 kg/dia
86 kg/dia
147 kg/dia

A Tabela 9.1 apresenta um sumário estatístico da qualidade das águas para
quatro parâmetros e para os pontos de monitoramento existentes na região.
TABELA 9.1
SUMÁRIO ESTATÍSTICO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS – 19871989
PARÂMETRO
(UNIDADE)
CLASSE 2
Oxigênio Dissolvido
(mg/1)<5 mg/1
Demanda Bioquímica
de Oxigênio
(mg/1)>5 mg/1
pH (mg/1) 6,0-9,0

RNFT (mg/1) 6,09,0

ESTAÇÃO
VALOR
VALOR
DE COMÍNIMO MÁXIMO
LETA

VIOLAÇÃO
DO PADRÃO

PA-290

8,0

9,6

0

NG-353

6,4

9,6

0

DR-350

7,4

9,6

0

PA-290

<2,0

4,8

0

NG-353

<2,0

8,4

8

DR-350

<2,0

8,4

8

PA-290

6,5

8,2

0

NG-353

6,9

10,0

8

DR-350

5,0

8,0

8

PA-290

5,0

40

NG-353

5,0

200

DR-350

10

110

Da análise da Tabela 9.1 conclui-se que o ponto PA-290 – Rio Paquequer,
próximo a foz reúne melhores condições de qualidade das águas em relação aos
pontos NG-353 (Rio Negro) e DR-350 (Rio Dois Rios) e em relação aos parâmetros analisados.

9.1. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Segundo a Tabela 9.2, as águas subterrâneas do município de São Sebastião
do Alto, a exceção do parâmetro turbidez (Si02), apresentam boa qualidade.
O teor de ferro em todos os poços está bastante abaixo do limite de potabilidade recomendado pela Organização Mundial de saúde. Quanto aos parâmetros
cloreto, dureza e turbidez, as águas dos poços de Valão do Barro apresentam
teores bem superiores aos encontrados nas águas de São Sebastião do Alto. O
pH encontra-se em todos os poços dentro do intervalo recomendado.
A turbidez em quase todos os poços (exceto o P-2 de São Sebastião do Alto) apresentou valores bem acima do limite recomendado, entretanto, este problema é facilmente resolvido durante o tratamento da água (repouso ou floculação das argilas).
9.1. ÁGUAS SUPERFICIAIS
PARÂMETROS QUÍMICOS DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO Alto – (DADOS DE 1984)
CLORETO DUREZA
–Ce–
–CaC03–
(ppm)
(ppm)

TURIDEZ
–
sS102e–
(ppm)

LOCALIDADE

Nº DO
POÇO

Fé TOTAL
(PPM)

S.S. DO ALTO

P-1

0,2

4

24

6,2

38

S.S. DO ALTO

P-2

0,15

4,5

29

6,9

0,6

S.S. DO ALTO

P-3

0,6

─

─

─

─

V. DO
BARRO

P-1

0,04

19

98

6,9

63

V. DO
BARRO

P-2

0,2

18

82

7,0

69

V. DO
BARRO

P-3

0,1

24

122

6,7

63

V. DO
BARRO

P-4

0,06

21

148

6,9

83

1

─

─

─

─

─

IPITUNA

pH

PARÂMETROS MÁXIMOS DE POTABILIDADE (OMS)

1

100

500

6-7

10

Fonte: CEDAE
OBS.: ppm ─ partes por milhão.

MEIO BIÓTICO
10. VEGETAÇÃO
10.1. INTRODUÇÃO:
A análise da vegetação permitiu a caracterização da área em estudo como
pertencente a fitofisionomia da popularmente conhecida Mata Atlântica, ecossistema que abrange diversas formações vegetais de influências edáficas diferentes,
resultando em várias fisionomias distintas.
A fisionomia existente da Mata Atlântica é a formação florestal a qual é
comumente denominada como ocupante da longa cadeia montanhosa situada ao
longo do litoral brasileiro, distribuindo-se nos Estados brasileiros do Rio Grande
do Sul até o Rio Grande do Norte, Sua área nuclear é nas Serras do Mar e da
Mantiqueira, abrangendo São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito
Santo (ENGERIO, 1980).
Segundo a literatura existente e disponível para a região em estudo, a cobertura vegetal ocupante destas terras no passado era dominada por uma formação
florestal exuberante de tipologia e já mencionada.
Com o processo de ocupação humana de caráter predatório sobre a vegetação deu-se início a devastação da Floresta Atlântica, que na região atingiu grandes proporções com o período do café e posteriormente com a substituição por
outras atividades, das quais hoje predominam as pastorais. A partir da crescente
preocupação na manutenção deste importante bioma terrestre, frente as agressões freqüentes que o atingem, foi decretado em 1991 que a Mata Atlântica seria
considerada como Reserva da Biosfera, significando a partir daí a existência de
uma proteção internacional para a referida formação vegetal. Fato este que soma-se à preservação já estabelecida pela legislação federal, que ainda não havia
atingido seu objetivo face as dificuldades de se fazer cumprir as suas diretrizes.

10.2. COBERTURA VEGETAL

A cobertura vegetal encontrada na região é denominada popularmente como Mata Atlântica, sendo classificada cientificamente em diferentes nomes, tais
como: Floresta Pluvial Tropical (SCHIMPER, 1903), Floresta Pluvial Montana
e Baixo Montana (RIZZINI, 1979) e Floresta Tropical Perenifólia de Terra Firme (EITEN, 1983). Esta fisionomia de vegetação é representada basicamente
por fanerógamas arbóreas com 20-0 metros de altura, podendo apresentar indivíduos emergentes com até 40 metros (ENGERIO,1988). Existe um grande número de lianas lenhosas e herbáceas, somadas a uma abundância de epífitas, o
que diferencia esta classe da demais formações (IBGE, 1991).
Na região em apreço, na qual estão inseridos os municípios de Cantagalo,
Duas Barras, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Sumidouro, a vegetação é classificada como Floresta Ombrófila Densa Montana (IBGE, 1991),
que segundo o Projeto RARAMBRASIL (1983) apresenta um estrato dominante
de mais ou menos 25 metros de altura, composto pelas espécies dominantes como Vohysia Lauiolia (murici, Talauma Organensis, Cariniana Exelsa (jequitibá),
Clehra Brasiliensis Ocotea sp. (canela) e Necandra sp. (canela).
O estrato dominado é composto por diversas espécies da família Melastoataceae, Myrtaceae e Rubiaceae; assim como a presença generalizada das famílias
Bromeliceae (bromélias) e Palmae (palmeiras), mais a divisão Pteridophyta (samambaias) e também Lianas e Epífitas.
FEEMA (1979) acrescenta para a região, as espécies Cedrela Glaziovi e C.
Fissilis (cedros); Swartzia Langsdorfil \9pacová-macaco); além de muitas Leguminosae e Bignoniaceae como vegetais de maior porte. No estrato sombreado
encontram-se as Palmae Geonoma sp. E Euterpe Edulis (palmito); a Melastomataceae Miconia sp.; a Polyonaceas Coccoloba sp. e a Leguminosae Inga Affonsea (ingá) dentre os arbustos e arvoretas. Os vegetais herbáceos em destaque são
diversas variedades de Heliconia e Calathe das famílias Musaceae e Marantaceae respectivamente. As plantas epífitas de maior freqüência são os gêneros Pticainia e Vriesia entre as Bromeliaceae e as espécies Cleistes sp., Episephun sp.,
Habernaria sp., Laelia sp., Oncidium p. e Pelexia sp. para as Orchidaceae (orquídeas).
Esta vegetação apresenta-se distribuída quase que restrita às áreas em declive com ou sem indícios de alteração antrópica, e mais preservadas as porções
de difícil acesso e escarpadas. Uma vez que as partes planas foram praticamente
desmatadas em sua totalidade, como também a maior parte das matas que bordejam os rios da região estudada foram devastadas para a agricultura e pecuária.
Nas partes do terreno onde há acúmulo de água, ocorre a formação de ambientes
brejosos compostos basicamente por Typha sp. (taboa), encontrando-se também
as famílias Cyperaceae e Nymphaeaceae (nenúfares).
Foram observadas reflorestamentos com Eucaluptus sp. (eucalipto) ocupando áreas em declive de dimensões significativas não avaliadas.

10.3. IMPORTÂNCIA DA FLORESTA
A floresta encontra-se instalada sobre um relevo acidentado com alta precipitação atmosférica, significando uma área bastante sujeita à erosão.A unidade
favorece a alteração química da rocha, resultando os solos da mata partir deste
intemperismo. Neste aspecto, a floresta desempenha um importante papel protetor dos solos,pois, impede ação direta dos pingos da chuva no solo por apresentar as copas das árvores justapostas em mais um estrato, ao mesmo tempo em
que transporta parte das águas da chuva pelo seu tronco até o solo. As gotas que
caem das copas no solo possuem uma menor energia e também vão encontrar
uma outra barreira antes de chegar neste: é serrapilheira, um tapete composto
por folhas, galhos e detritos, que absorve a água da chuva. Tais eventos retardam
o escoamento superficial da água protegendo o solo da lixiviação e subseqüente
transporte de sedimentos para as planícies corpos d’água, assim como na penetração excessiva no subsolo mais profundo,evitando que se atinja o ponto de saturação e ocorra um deslizamento.
É evidente que ocorrem processos erosivos ao longo do tempo, sendo evidenciados por escorregamentos naturais das encostas no interior da floresta, e
mesmo no transporte superficial do solo até os corpos d’água, porém é um evento de longo prazo que sempre é acelerado com a retirada da vegetação nativa em
áreas impróprias.
Um outro papel importante da floresta é o da retenção da umidade, pois,
protege o solo da ressecação provocada pela exposição direta ao sol com conseqüente perda para a atmosfera, como também mantém um grande teor de umidade no interior da mata, proporcionando uma certa estabilidade da temperatura.A evapo-transpiração propicia um retorno gradativo da aguada chuva que caiu
para a atmosfera, garantindo maiores concentrações de umidade local e a manutenção da formação vegetal, assim como os processos de recuperação natural
que o ecossistema possui, desde que não haja uma ruptura de seu equilíbrio maior que sua capacidade de recuperação.
10.4. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
A cobertura vegetal neste município está distribuída em manchas de matas
de diferentes dimensões, representadas como ilhas de vegetação em diferentes
níveis de preservação. Encontra-se distribuída nos terrenos em declividade com
ou sem afloramentos de rocha onde pode-se observar bromélias e cactos.
A ocorrência de mata em terrenos planos deve-se à presença da floresta ciliar,presente também em área em declive, ocupando as margens dos rios de modo não uniforme ao longo do traçado do corpo d’água e limitada a uma faixa
estreita em sua largura.

Os brejos observados ainda apresentam-se bem preservados, devendo ser
conservados visando a manutenção de aves aquáticas e vários outros espécimes
da fauna local dependentes deste ecossistema.
10.5. CONSEQUÊNCIAS ATUAIS DAS AÇÕES IMPACTANTES DO
PASSADO E DO PRESENTE
A vegetação sofreu uma forte redução em relação a sua cobertura inicial
pretérita, significando uma grande perda de material genético para a região Esta
ação ocasionou formação de várias ilhas e mata, condições prejudiciais para o
intercâmbio de material genético entre as espécies, podendo limitar a recuperação das matas, assim como a ação da fauna nestes ambientes, importantes veículos de disseminação das sementes vegetais das florestas. Aparentemente, ainda
restam áreas significativas para a manutenção e desenvolvimento das matas sobreviventes. A degradação gradativa e continua e poderá trazer conseqüência
sérias ara a região.
O desmatamento das encostas vem acelerando o processo de erosão das
mesmas causando ravinamentos que proporcionam as atuais e futuras vossocas,
assim como escorregamentos de grandes volumes de solo com ou sem cobertura
vegetal já alterada. A ação paleativa do plantio de Bambusa sp. (bambu) nas áreas erodidas e erodíveis tem sido realizada,porém não é suficiente, pois, o gado
nas encostas acelera este evento.
A redução da vegetação ciliar acarreta na falta de proteção as margens ribeirinhas, aumentando e acelerando destruição das mesmas e o carreamento de
sedimentos peãs águas dos rios e conseqüente assoreamento nas partes baixas
onde o mesmo possui menor energia de transporte de material, propiciando futuras inundações durante as cheias.
Além disso, favorece o ressecamento do solo desnudo pela evaporação da
água e também a perda da umidade local, acarretando uma diminuição do volume d’água transportado.
Outro fator degradador observado é o lançamento do lixo da cidade a céu
aberto sobre a vegetação, ação que deve ser desaconselhada pela sua propriedade contaminadora do solo, trazendo conseqüências para as plantas componentes
do sistema. Neste sentido o Município construiu uma usina de reciclagem e
compostagem de resíduos sólidos que banirá o problema.

11. FAUNA
11.1. INTRODUÇÃO – SITUAÇÃO ATUAL

Na região Centro-Norte Fluminense, como em outros trechos da Floresta
Atlântica, a pressão antrópica vem sendo responsável pelo contínuo desmatamento e destruição de outros ambientes naturais. Esta devastação se reflete sobre
a fauna que está diretamente relacionada à vegetação que se estabelece no local.
A floresta Atlântica abriga uma fauna bastante rica, caracterizada por uma
grande diversidade de espécie, porém, com baixa densidade populacional. O elevado número de espécies endêmicas também é característico dessa fauna. Entende-se por espécie endêmica, aquela que tem sobrevivência restrita a um só
tipo de ambiente.
Os elementos faunisticos necessitam de áreas suficientemente extensas, que
suportem suas populações e englobem seus raios de ação. A fragmentação da
cobertura florestal, ou seja, o isolamento de várias pequenas áreas de mata, provoca a redução do número e espécies e das relações entre elas.
São observadas variações no grau de fragmentação florestal em toda a região. Ainda se encontram extensos remanescentes da Floresta Atlântica em algumas áreas, por estarem protegidos por legislação específica Omo no Parque Estadual do Desengano no município de Santa Maria Madalena, com 22.400ha de
área, ou por se situarem nas vertentes mais íngremes da Serra do Mar. Admitese, nesses locais, a ocorrência de animais raros e/ou ameaçado de extinção.
Atualmente, evitar a extinção de espécies é “um dever previsto no Parágrafo 1º do Artigo 225 da Nova Constituição Brasileira, que define também como
obrigação do poder público preservar a diversidade do patrimônio genético do
país” (BERNARDES, MACHADO & RYLANDS, 1990).
Ficou estabelecido também, no Artigo 2º d portaria 1.522, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, de 19
de dezembro de 1989, que os animais incluídos na Lista Oficial de Espécies da
Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção ficam protegidos integralmente, conforme determina a Lei 5.197, de 3 de janeiro de 1967, constituindo crime inafiançável (Lei 7.653, de 12 de fevereiro de 1988) sua utilização, perseguição, destruição, aça ou apanha.
Neste estudo, espécie ameaçada de extinção é aquela cuja população não é
mais capaz de manter sua continuidade, caso não se tomem medidas rigorosas a
fim de protegê-la e seu ambiente. Espécie presumivelmente ameaçada de extinção é aquela que suspeita-se estar ameaçada, embora não se osso definir com
segurança por insuficiência de informação.
Alguns representantes faunisticos possuem a capacidade de utilizarem condições ecológicas favoráveis criadas pelo homem, sendo denominadas espécies
de hábito sinantrópico. Devido à constante transformação das áreas de matas em
campos e pastagens para as atividades agropecuárias grande parte da fauna característica, em consequência do desaparecimento de seus halitais naturais, deixou a região.
Dessa forma, as espécies que se adaptaram aos novos ambientes destacaram-se na paisagem (FEEMA, 1979). Como exemplo, pode-se citar a lagartixa-

das-parede (Hemydactylu mabouia), uma espécie oriunda da África e que foi
introduzida em todo o litoral brasileiro através dos navios negreiros; e o anupreto (Crotophaga ani) que é uma das aves mais vistas em regiões cultivadas.
Os vertebrados de maior porte como a capivara, e o catitu, provavelmente,
estão restritos, ou são mais numerosos nas áreas mais preservadas e menos
fragmentadas.
Os invertebrados que ocorrem na região, em geral, não serão abordados por
haver muito pouca bibliografia a respeito.
11.2. MAMÍFEROS
Dos mamíferos remanescentes da Mata Atlântica ainda se pode encontrar
alguns marsupiais de formas mínimas, assim como alguns tipos de gambás (Didelphis) e cuícas, como a cuica-d’água (Chironectes minimus).
Existem diversos tipos de morcegos, desde os frugívoros e insetívoros, até
os hematófogos (Desmodus, Diaemus e Diphyla) de ampla distribuição nas florestas e campos do Brasil.
Dentre os primatas é possível que ainda se encontre alguns tipos de sagus
(Callithrix aurita e C. Flaviceps) que habitam exclusivamente regiões de Mata
Atlântica, porém estes já se encontram na listagem do IBAMA (1989) como
ameaçados de extinção.
Dos canídeos regionais pode ser encontrado o quati (Naua nasua) e dentre
os roedores possivelmente estão presentes alguns tipos de ratos-do-mato (Phaenomys ferrugineus e Rhagomys rufescens), estes também ameaçados de extinção; o rato-d’água (Nectomys squmipes) que habita áreas brejosas ou alagadas;
os caxinguelês (Sciurus ingrami) roedores arborícolas de pequeno porte e extrema agilidade. Todos estes servindo de presas para alguns felinos.
Ocorrem também alguns tipos de tatus, como o Dasypus kappleri presumivelmente ameaçado de extinção. Entre os cervídeos é possível a presença do veado-campeiro (Ozotocerus bezoarticus) já ameaçado de extinção. E ainda que
rara na região pode-se citar a paca (Agouti paca) presente sempre perto das águas fluviais.

11.3. AVES
Os campos, as matas e os alagados são ricos e diversificados em relação a
avifauva, muitas cujas populações já estão quase exterminadas.
Algumas aves ribeirinhas, aquáticas ou paludicolas necessitam de árvores
grandes para nidificarem e como o município de São Sebastião do Alto já foi
bastante devastado houve uma diminuição destas espécies.
O pato-selvagem (Cairina moschata) procria em árvores situadas em trechos ripários.

Os gaviões tem uma vasta distribuição geográfica, sofrendo as conseqüências do desmatamento das árvores grandes e com isso prejudicando o equilíbrio
ecológico, em vista dos mesmos serem predadores de extrema importância ambiental. Dentre estes é provável a presença do gavião-carijó (Buteo magnirotris)
e do gavião-pombo (Leucopterns lacernulata), este último endêmico da Mata
Atlântica da Região Serrana do Rio de Janeiro.
A jacupemba (Penélope superciliares) é uma forma regional que ainda sofre
as pressões dos caçadores.
Alguns pombos podem ser encontrados, como o asa-branca (Columbapicazuro) de vasta distribuição em diversos ecossistemas, e também a rolinha (Columbina talpacoti) de hábito mais sinantrópico.
Existem aves de diversos grupos,como os anús (família Cuculidae), diversos beija-flores (família Trochilidae), os papa-formigas (família Formicariidae)
os papa-moscas e bem-te-vis (família Tyurannidae), os gaturamos e sanhaços
(família Thraupidae) e coleiros família Fringillide).
Neste município, como em toda a região serrana do sudeste do Brasil há um
bom número de endemismos, principalmente entre as aves que pertencem ao
grupo paeriforme (aves de pequeno porte passarinhos). Podemos citar o joãobotina (Phacellodomus erythrophthalus) o fura-barreira (Automolus rectirostrs),
as choquinhas (Dysithamnus xanthopters, Myrmotherula gularis, M.unicolor,
M.erythronotos), o papa-ormigaspardo (Formicivora serrana), o entufado (Merulaxis ater), o assobiador (Tijuca atra), o tropeiro-da-serra (Lipaugus lanioides), o
teque-teque (todirosrum poliocephalum), a cambaxirra-e-bico-ongo (Thryothorus longorostrs) e os sanhaços (Thraupis ornata e Orchesticus abeillei) como espécies endêmicas ocorrentes. Estas se alimentam principalmente de frutos, artrópodos, moluscos e até de pequenos vertebrados.
Entre as aves observadas na região pode-se citar a rabilonga, a cambaxirra,
o João-de-barro, o carrega-pau, diversos tipos de urubus, pardal, o queo-quero, o
tie-sangue, o corrupião, o gavião-carrapateiro, algumas maritaca, a alma-e-gato
e também alguns pica-pau.
11.4. REPTEIS
Entre os quelônios terrestres que podem ser encontrados na região podemos
citar a presença do jabuti (Geochlone carbonaria). Existem ainda diversos lagartos e lagartixas como o Tropidurus gr torquatus e Hemidactylus mabouia. Quanto as serpentes pode-se citar as jararacas (Bothrops), além de outros tipos de cobras como a falsa-coral (Erythrolamprus aesculapii) a coral-verdadeira (Micrurus corallinus).
11.5. ANFÍBIOS

A Mata Atlântica por sua característica úmida, juntamente com os rejos e
alagaos, propicia uma fauna rica em anfíbios. Apesar disso, a bibliografia disponível para a região é muito escassa.
Pode-se citar a rã-pimenta (Leptodactylus labirinthicus) a rã-paulistinha
(Leptodactylus ocellatus), o sapo-bode (Thoropa miliaris), as pererecas Hyla
spp.) e os sapos (bufo spp.).
11.6. PEIXES
Acompanhando a perda da diversidade da cobertura florestal houve uma
perda considerável da diversidade da fauna, mais notável em organismos terrestres. Porém, a destruição da Floresta Atlântica também afetou a sobrevivência
dos peixes de várias formas, como por exemplo:a manutenção de temperaturas
amenas nos riachos é também garantida pela presença das florestas muitos peixes de pequenos riachos de floresta não suportam grandes variações de temperatura); a ausência da floresta acarreta também na perda de fontes de alimento
Omo insetos, frutos, flores e folhas essenciais para a maioria dos peixes de pequenos cursos d’água.
Ocorrem na região peixes mais resistentes à alterações ambientais como s
lambaris (Astyanax), as piabinhas (Hyphessobrycon), os cascudos (família Loricariidae) e as traíras (Hpplias malabaricus). Outra espécie que também se adapta
a vários tipos de ambientes aquáticos é o acará (Geophagus brasiliensis).
Também estão presentes peixes que vivem mais em contato com o fundo
como os bagres (Corydoras) e os cascudos (Rineloricaria, Hipostomus).
Podemos citar ainda a presença do sarapó (Eugenmannia virescens) cangati
(Trachycorysts striatulus), peixe-cachorro (Oligosarcus hepsetu), curimatã (Prochilodus scrofa) e dos piaus (Leporinus).

SÓCIO-ECONOMIA
12. SÓCIO-ECONOMIA
12.1. CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO

O Município de São Sebastião do Alto, está localizado na região serrana
fluminense na porção centro-norte do Estado o Rio de Janeiro. A sua sede municipal, situa-se a 21 57’ 26” de latitude sul, e a 42 08’ 05” de longitude oeste de
Greenwich, estando a uma altitude de 625 metros acima do nível do mar.
O município possui uma área de 352 km2, ou 5,64% da área da região serrana fluminense e 0,81% da área do Estado do Rio de Janeiro, compreendendo
os distritos de São Sebastião do Alto, que possui uma área de 187 km2, Valão do
Barro que possui uma área de 110 km2 e Ipituna com uma área de 55 km2.
O município limita-se ao norte com o município de Itaocara, a nordeste
com município de São Fidélis, a leste e a sudeste com o município de Santa
Maria Madalena, ao sul com o município de Trajano de Moraes, a sudeste com o
município de Macuco, e a oeste e noroeste com o município de Cantagalo.

12.2. ASPECTOS HISTÓRICOS E FORMAÇÃO POLÍTICA
A formação histórica do município de São Sebastião do Alto liga-se a febre
o ouro que, na segunda metade do século XVIII, arrastou bandos de aventureiros
para as margens dos córregos auríferos afluentes dos rios Negro, Macuco e
Grande.
Ao chegarem a essa região os desbravadores a encontraram habitada pelas
rios dos Índios coroados e goiacazes, que por seu número e sua valentia, dominavam os selvagens de outras tribos menores e mais fracas.
Segundo tradição, em período situado entre os anos de 1770 e 1786, os garimpeiros, chefiados pelo legendário bandoleiro lusitano Manoel Henrique, mais
conhecido pela alcunha de “Mão de Luva”, lavraram, clandestinamente, os tributários dos rios cima citados, provocando, em 1786, enérgicas providências
militares, por parte do então Vice-Rei D. Luiz de Vasconcelos.
Foi assim que, a partir de 1786, começaram a fluir para as terras do atual
município de São Sebastião do Alto, levas de garimpeiros e aventureiros em
busca do precioso metal, que se dizia existir em abundância nos córregos dessa
região.
Dolorosa surpresa, porém, estava reservada, pois, verificaram ales que: ou
os bandoleiros tinham esgotado os poucos filões existentes ou, então, as notícias
relativas à opulência eram inverídicas. Todavia, essa decepção não abateu imediatamente o ânimo de todos os faiscadores. Enquanto uns esmoreciam, abandonando a pesquisa e a exploração, outros surgiam cheios de ambição e entusiasmo, até, que, finalmente, cansados e desiludidos, abandonaram a garimpagem. A
grande maioria de faiscadores derivaram para outras terras, onde pudessem ter
mais sorte, ficando na região apenas um reduzido número de antigos garimpeiros, já adaptados a novas condições de atividade, entre as quais sobressaia o trato agrícola.

No relatório do Vice-Rei D. Luiz de Vasconcelos e Souza, enviado ao governo de Portugal, datado de 20 de agosto de 1789, encontravam-se trechos nitidamente referentes ao território do atual município de São Sebastião do Alto.
“Até então, escreveu o Vice-Rei, já se havia averiguado o Rio Macuco com
seus córregos imediatos, encontrando-se, em alguns lugares, pintas úteis, mas
havendo melhores esperanças no Rio Negro e no Rio Grande, onde houve parte
em que, tanto a superfície da terra, como a que se foi cavando até ao fundo de
dois palmos, mostrou pinta finíssima, que mereceu apurar-se com mais cuidado
e maior inteligência das pessoas ocupadas nesse serviço, resultando dessa experiência, o haver a mais fundada conjetura de que, essas minas não deixarão de
fazer grande conveniência, não só pela abundância, mas pela qualidade do ouro”.
Atribuiu-se aos remanescentes dos garimpeiros fracassados em sua aventura, a criação do Arraial de São Sebastião, elevado a curato somente em 1852, o
que vem atestar a lentidão de seu progresso, lentidão, certamente, motivada pelo
êxodo verificado em conseqüência da desilusão sofrida pelos faiscadores ambiciosos.
Por outro lado, a formação do município de São Sebastião do Alto prendese também a duas influências harmonicamente destinadas a contribuírem para o
seu surgimento. De um aspecto, sob o domínio da expansão cafeeira de Cantagalo, e por outro aspecto, facilmente desembaraçava-se da sua produção, com as
facilidades naturais de transporte para o porto de São Fidélis, na época, grande
entreposto do Império.
Desta cidade a estrada marginal o Dois Rios e ao Rio Negro, seguia para
Cantagalo, que nela tinha a mais suave e fácil via de contato com a navegação
na Baixada. Nada mais compreensível deste modo que a formação de um povoado neste sentido de grande tráfego, ao qual vinha também chegar estrada de
Santa Maria Madalena.
Uma das observações q se deve ter em vista é a da influência dos caminhos
naturais de penetração na formação demográfica de São Sebastião do Alto. Os
rios Grande e Negro que delimitam esta faixa montanhosa com os seus sulcos
aluíam caminhos convidativos à contínua passagem de imigrantes, muitos dos
quais por ali ficavam pelas sus margens e posteriormente irradiando-se por todo
território do Município.
“O Decreto provincial nº 600, de 20 de setembro de 1852, que criou o curato, estava assim redigido: Art. 1º - Fica criado um curato sob a invocação de
“São Sebastião” – no arraial da mesma denominação, na freguesia de Santa Rita,
no município de Cantagalo. Art. 2º - O Presidente da Província fica autorizado
marcar os limites daquele curato, ouvindo para esse fim, não só a Câmara Municipal, como as autorizações eclesiásticas competentes.
Meses após, pela deliberação de 8 de janeiro de 1853, eram fixados s limites do curato: A linha divisória do território do curato de “São Sebastião” do
termo de Cantagalo, criado pelo decreto nº 600, de 20 de setembro de 1852, par-

tirá do Morro do douro junto do Rio Grande, e seguirá pelo mesmo, rio abaixo,
até a barra do córrego Macapé, donde continuará pelo Rio Negro, compreendendo as fazendas de José Antonio de Faria, à margem o Rio Grande; do falecido
padre Rainha, e de João Ferreira de Oliveira, à margem do Rio Negro; e depois
por esse rio acima, até a barra do ribeirão Macuco, pelo qual subirá até o ponto
em que passam as divisões da freguesia de Santíssimo; e por estas até tornar a
encontrar o sobredito Morro do Douro.
Da época em que recebeu a categoria de curato, em diante, foi que a localidade começou a prosperar rapidamente, como se desejasse readquirir o tempo
perdido.
Tal era o seu prestígio econômico dois anos após a criação do curato que
outra medida governamental se fez necessária, sendo o novel curato elevado ao
predicamento de freguesia, pelo Decreto provincial n° 802, de 28 de setembro de
1855, que rezava: “Fica ereto em freguesia – com a mesma denominação, o curato de São Sebastião, do município de Cantagalo, conservando os limites que
lhe foram designados na deliberação de 28 de janeiro de 1853”.
Em 24 de outubro de 1861, em virtude da elevação de Santa Maria Madalena às categorias de Município e Vila, a freguesia de São Sebastião, já por essa
época grafada nos decretos e leis com o topônimo de São Sebastião do Alto,
também foi desmembrado de Cantagalo, passando a constituir parte integrante
da comuna então criada.
Por essa época, as lavouras da freguesia floresciam, em grande parte, devido ao suor do elemento negro escravizado.
Com o advento da Lei abolicionista, em 1888, esta situação de prosperidade
cessou, ressentindo-se a região, até hoje, de seus efeitos.
A elevação da freguesia à categoria de Município, em 17 de abril de 1891,
obedeceu mais às dificuldades encontradas pelos administradores, localizados
em Santa Maria Madalena, de dirigi-la, em virtude da escassez dos maiôs de
transporte e das vias de comunicação, do que mesmo ao progresso da localidade.
Foi ela uma providência mais de injunção administrativa, do que econômica,
tanto assim que, as controvérsias sobre as conveniências da concessão dessa hegemonia, forçaram o governo a retroagir, anulando os efeitos do Decreto n° 194,
de 17 de abril de 1891, com a publicação de outro, que tomou o nº 1, datado de 8
de maio de 1892, por cujo texto se suprimia o município, colocando-o agora, sob
a jurisdição da comuna de São Francisco de Paula, criada em 12 de março de
1891.
Ainda, desta vez, não ficaram resolvidas as dificuldades administrativas,
motivadas pela deficiência de vias de comunicação na região, o que foi verificado, bem cedo, pelos governantes, pois, já em 7 de dezembro de 1892, por força
da Lei n° 33, estabeleciam eles o município de São Sebastião do Alto, com os
mesmos limites que tinha em época anterior à sua extinção.

A sede da vila elevada à categoria de cidade, por força da Lei sistematizadora de n° 2.335, assinada em 27 de dezembro de 1892, pela qual “todas as sedes dos municípios teriam a categoria de cidade”.
Segundo a divisão administrativa de 1911, o município de São Sebastião do
Alto compõe-se de 2 distritos, quais sejam, São Sebastião do Alto, 1° distrito e
sede do Município e Valão do Barro, 2° distrito, e em 1988 foi criado o 3° distrito de Ipituna.
12.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
Segundo dados provenientes dos exercícios censitários levados a efeito a
partir de 1872, constata-se que a população do município de São Sebastião do
Alto evoluiu demograficamente até a 2ª metade da década de 1940, quando a
partir desta, passa a sofrer decréscimos populacionais, ou involução demográfica, conforme nos mostra a tabela abaixo.

TABELA 1
DADOS REFERENTES A POPULAÇÃO RESIDENTE NO MUNICÍPIO
DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

ANOS

POP. RESIDENTE

TAXA MÉDIA GEOMETRICA
DE CRESCIMENTO ANUAL
%

1872
1892
1920
1940
1950
1960
1970
1980
1991
2000
2005

6.117
10.241
12.681
17.434
14.681
11.534
10.073
8.948
8.098
8.402
8.747

─
2,61
0,77
1,60
- 1,70
- 2,38
- 1,35
- 1,18
- 0,90
3,754
4,11

*população
estimatimada
IBGE

Fonte: Censos IBGE.

Estes fatos prendem-se ao esgotamento do ciclo cafeeiro, aliado a consolidação da pecuária extensiva, pouco observadora de mão-de-obra, e ao reduzido
dinamismo da economia altense, que por sua vez leva grande parte dos seus habitantes a buscar oportunidades de trabalho fora do município, nos centros economicamente mais dinâmicos como o município de Nova Friburgo.
Entretranto, entre de 1991 e 2000, observa-se certo crescimento no percentual de 3,754, fato que também alcançou a última estimativa populacional realizada pelo IBGE, que apontou crescimento no percentual de 4,11.
TABELA 2 – DADOS DA POPULAÇAO NO ANO DE 2001
População e Domicílios - Censo 2000 com Divisão Territorial
2001
Pessoas residentes - resultados da amostra

8.402

habitantes

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade

7.001

habitantes

Mulheres residentes - 10 anos ou mais de idade

3.442

habitantes

Homens residentes - 10 anos ou mais de idade

3.559

habitantes

Pessoas residentes - freqüência à creche ou escola

2.393

habitantes

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - sem instrução e menos de
1 ano de estudo

993

habitantes

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - até 1 salário mínimo

2.270

habitantes

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 1 a 2 salários mínimos

938

habitantes

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 2 a 3 salários mínimos

509

habitantes

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 3 a 5 salários mínimos

436

habitantes

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 5 a 10 salários mínimos

315

habitantes

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 10 a 20 salários mínimos

67

habitantes

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 20 salários mínimos

8

habitantes

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - sem rendimento

2.457

habitantes

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento

4.544

habitantes

Homens residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento

2.879

habitantes

Mulheres residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento

1.665

habitantes

Rendimento nominal - pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade com rendimento - médio mensal

319,07

reais

Rendimento nominal - homens residentes - 10 anos ou mais de idade com rendimento - médio mensal

328,35

reais

Rendimento nominal - mulheres residentes - 10 anos ou mais de idade com rendimento - médio mensal

303,02

reais

Domicílios particulares permanentes - resultados da amostra

2.371

domicílios

Domicílios particulares permanentes - com rendimento domiciliar

2.349

domicílios

Famílias residentes - domicílios particulares

2.530

famílias

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - sem instrução e menos de
1 ano de estudo

993

habitantes

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 1 a 3 anos de estudo

1.775

habitantes

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 4 a 7 anos de estudo

2.517

habitantes

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 8 a 10 anos de estudo

640

habitantes

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 11 a 14 anos anos de
estudo

949

habitantes

68

habitantes

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 15 anos ou mais de estu-

do

Pessoas residentes - 0 a 3 anos

517

habitantes

Pessoas residentes - 4 anos

130

habitantes

Pessoas residentes - 5 e 6 anos

289

habitantes

Pessoas residentes - 7 a 9 anos

465

habitantes

Pessoas residentes - 10 a 14 anos

810

habitantes

Pessoas residentes - 15 a 17 anos

464

habitantes

Pessoas residentes - 18 a 19 anos

326

habitantes

Pessoas residentes - 20 a 24 anos

667

habitantes

Pessoas residentes - 25 a 29 anos

621

habitantes

Pessoas residentes - 30 a 39 anos

1.338

habitantes

Pessoas residentes - 40 a 49 anos

1.023

habitantes

Pessoas residentes - 50 a 59 anos

719

habitantes

Pessoas residentes - 60 a 64 anos

338

habitantes

Pessoas residentes - 65 a 69 anos

225

habitantes

Pessoas residentes - 70 a 74 anos

149

habitantes

Pessoas residentes - 75 a 79 anos

153

habitantes

Pessoas residentes - 80 anos e mais

168

habitantes

Fonte: IBGE, Resultados da Amostra do Censo Demográfico 2000
NOTA : Informações de acordo com a Divisão Territorial vigente em 01.01.2001.

TABELA 3
DENSIDADE DEMOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
DO ALTO

ANOS

DENSIDADE DEMOGRÁFICA
(Hab. / km2)

%

1940
1950
1960
1970
1980
1991
2000
2005

49,53
41,71
32,77
28,62
25,42
23,05
23,86
24,84

─
-15,79
-21,43
-12,66
-11,18
-9,32
3,754
4,11

Fonte: Censos IBGE.
2

Considerando que a área do município é de 352 km , percebe-se que o

município de São Sebastião do Alto está sofrendo ao longo de 51 anos
(1940-1991), uma paulatina perda populacional em seu espaço geográfico. No entanto, algum crescimento se verifica entre 1991 e 2005.
O Município de São Sebastião do Alto caracteriza-se por ser um município
eminentemente rural. No século passado, por estar inserido no ciclo cafeeiro, o
município era rota de escoamento da produção do café de Cantagalo. No município a junção do caminho do Macabu com as várias ramificações de rotas de
trânsito do chamado caminho do Rio Paraíba, de grande tráfego na época que se
dava em direção do Rio Paraíba do Sul. Até 1920 o município possuía, conforme dados do IBGE, uma significativa população urbana. As razões deste fato
prendem-se as condições geográficas, uma vez que as margens dos rios Negro e
Grande que delimitavam o município com as suas calhas de escoamento, que
por sua vez tornaram-se caminhos naturais e permanentes para a continua passagem de imigrantes, oriundos das terras esgotadas da velha comarca de Cantagalo
em direção a jusante. O mesmo verificou-se em sentido inverso, com a montante. Parte dessas duas correntes migratórias fixou-se no município.

Quanto ao aprofundamento e decadência definitiva do ciclo cafeeiro na região centro-norte do Estado do Rio de Janeiro, aliada a implantação e consolidação da pecuária extensiva na última metade da década de 1930 e início da década de 1940, além do reduzido dinamismo da economia local, o município de São
Sebastião do Alto passa a sofrer severas involuções demográficas que verificamse até os presentes dias, quanto a sede do município no seu núcleo urbano, passa
a cumprir a primeira fase, qual seja a de absorver as levas de migrantes oriundos
do seu meio rural em direção aos centros economicamente mais dinâmicos em
busca de trabalho.

12.4. ASPECTOS ECONÔMICOS
O município de São Sebastião do Alto caracteriza-se desde os seus primórdios, por ter as suas atividades econômicas eminentemente voltadas para o setor
primário da economia, notadamente nas atividades agropecuárias.
Após o esgotamento definitivo do ciclo cafeeiro na região centro-norte fluminense, o município de São Sebastião do Alto já na 2ª metade da década de
1940, consolida a pecuária extensiva, passando desta forma a ser a sua atividade
econômica fundamental e predominante, a ponto de justificar a inserção deste
fato marcante na sua insígnia ou brasão, bem como na bandeira que o identifica.
A situação que ora verifica-se no município, reflete a estagnação econômica que
atingiu grande parte da região serrana fluminense desde o esgotamento definitivo do ciclo cafeeiro, situação esta visível sob os mais diferentes indicadores como renda per capita, arrecadação municipal, êxodo rural, condições sócioeconômicas da maior parte da sua população e emigrações em busca de centros
economicamente mais dinâmicos. Na década de 1970, segundo dados do IBGE,
a agropecuária era responsável por 82,77% da ocupação da população economicamente ativa do município, e a despeito de sua taxa média geométrica de crescimento anual assumir o valor de -1,89% ao ano. No período de 1970/1980, a
situação pouco se modificou ao longo da década de 1980. A opção pela pecuária
apesar de duradoura, não representou melhorias substanciais na situação geral
do município, uma vez que o modelo adotado, qual seja o da pecuária extensiva
e de baixa produtividade, não foi capaz de gerar uma infra-estrutura mínima que
pudesse garantir mais empregos e renda para o município, dado que toda a produção leiteira é enviada para as cooperativas de Macuco e Itaocara, e relativamente a pecuária de corte, o gado não é abatido no município.
A estrutura fundiária do município é extremamente concentrada, o que agrava o êxodo rural, 74,06% dos estabelecimentos agropecuários estão voltados
estritamente para a pecuária leiteira e de corte, detendo 88,68% das terras agrícolas municipais.

A agropecuária constitui-se efetivamente na principal atividade econômica
do município de São Sebastião do Alto. As pastagens naturais em 1970 representavam 70,34% do total das áreas dos estabelecimentos agropecuários, e ao
longo da década de 1970 até o início da década de 1980 evoluiu neste período
em 1,37%, abarcando 70,60% da área dos estabelecimentos agropecuários. As
pastagens plantadas evoluíram no mesmo período em 104,70%. Ainda de acordo
com o IBGE, em 1980, apenas 0.85% da área dos estabelecimentos agropecuários do município era constituída por terras produtivas não utilizadas o que indica uma pequena ociosidade das terras.
Embora o relevo do município de São Sebastião do Alto não seja adequado
para a criação extensiva de gado, a organização do espaço agrário do município
tem por base a pecuária leiteira e de corte, realizada fundamentalmente em pastagens naturais (70,60%), indicando claramente o caráter extensivo dessa atividade. As áreas de lavouras abrangem 14,46% da área total dos estabelecimentos,
sendo ocupadas caracteristicamente por produtos destinados ao consumo humano como feijão, arroz, tomate, pimentão, jiló, pepino e berinjela, como também
por lavouras que estão associadas a pecuária, como a de milho e a de cana, destinadas a alimentação do gado bovino.
O Município de São Sebastião do Alto traz implícito em sua estrutura fundiária, o fato de que a maior parte dos estabelecimentos agropecuários situam-se
na classe de área agrícola entre 10 e 100 hectares, correspondendo desta forma a
55,70% do total.
A história referente a ocupação das terras municipais está fundamentalmente ligada a expansão da agricultura cafeeira, realizada por definição em estabelecimentos agropecuários de grandes extensões. O desaparecimento de tal atividade e a introdução definitiva da pecuária extensiva motivou a ocorrência de sucessivos fracionamentos das terras do espaço agrícola municipal, o que vem a
explicar a configuração assumida pela estrutura fundiária vigente nos dias de
hoje.
Outro fato que se verifica como decorrência do anterior, é o de que 90%
dos estabelecimentos agropecuários esta em mãos de proprietários. Nos estabelecimentos com áreas inferiores a 10 ha, que por sua vez caracterizam-se pelo
cultivo de produtos alimentares destinados ao consumo humano, o trabalho no
estabelecimento é levado a efeito pelo próprio proprietário do mesmo e dos
membros de sua família, o que não se verifica nos estabelecimentos que possuem áreas maiores, que estão eminentemente voltados para as atividades essencialmente da pecuária, onde ocorre a contratação de trabalhadores em caráter permanente e eventual.
No que tange a condição do produtor rural no município de São Sebastião
do Alto, observa-se que 90,31% são proprietários possuindo 93,80% da área,
que possui uma dimensão média de 52,71% hectares.

Dado o fato de a pecuária extensiva leiteira ser de fundamental importância
para o município, ela absorve quase todos os segmentos sociais, econômicos e
técnicos estritamente ligados ao setor agropecuário. Sendo responsável por 90%
dos rendimentos do setor rural do município, o rebanho do município oscila em
torno de 4.600 cabeças ou 1,22% do total do rebanho do Estado do Rio de Janeiro.
A atual situação da olericultura no município de São Sebastião do Alto, é a
de franco crescimento. A Produtividade cresce gradativamente dada a adoção de
técnicas adequadas pelos atuais produtores, contudo, vigora um grande entrave
para os produtores, qual seja da comercialização.
É clara a ação dos intermediários ou atravessadores, diminuindo sensivelmente o ganho real da produção uma vez eu os mesmos deprimem os preços ao
nível do produtor local e os inflam ao nível do consumidor. As perspectiva para
a olericultura são bastante promissoras no município de São Sebastião do Alto,
pois está verificando-se um aumento na produção com o ingresso de novos produtores na atividade.
Como opções econômicas ainda dentro do setor primário, como forma de
diversificá-lo e conseqüentemente abrir um leque de opções de renda para o município, urge mapear todas as áreas ociosas e as de forte e médio aclive para a
estruturação de florestas energéticas, notadamente o eucalipto e o pinus, e dado
o clima e solos favoráveis dever-se-á promover e incentivar de forma sistemática a fruticultura, pelo fato de o retorno dos investimentos ser mais rápido.
O setor secundário no município é o de menor expressão econômica, que
restrigia-se no período de 1970 a 1980, a estabelecimentos industriais processadores de madeira, produtos alimentares e bebidas, e atualmente registra-se dentre outros várias confecções de roupa íntima.
O setor secundário do município está estritamente vinculado ao setor primário. A sua dinamização depende fundamentalmente da mudança de mentalidade e perfil produtivo do setor primário, uma vez que em se havendo a expansão da fruticultura, olericultura e a implantação de florestas energéticas, o setor
secundário poderá expandir-se na medida em que poderá beneficiar e transformar as matérias primas oriundas do setor primário na forma de industrializar as
frutas através de doces e geléias, os produtos olerículas através da indústria de
conservas, e as florestas através da indústria do mobiliário e do bio-carvão de
uso industrial e doméstico.

O setor terciário do município limita-se ao comércio varejista de pequeno
porte, suficiente para atender as demandas locais de forma razoável. É, após o
setor primário da economia municipal, o de maior capacidade de absorção de
mão-de-obra local. Constitui-se de estabelecimentos varejistas que comercializam produtos alimentícios, combustíveis, bebidas, roupas, pequenos armazéns
de diversos produtos, açougues, materiais de construção, papelarias, farmácias
e drogarias e correlatos inclusive produtos veterinários.
12.5. SAÚDE
O poder público municipal ao longo dos anos vem envidando esforços no sentido de dotar a infra-estrutura da saúde de uma capacidade de oferta condizente
com as demandas da população local. Neste sentido, apresentamos o DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE SAÚDE, com destaque para o Hospital Municipal São
Sebastião, administrado pela Associação Hospitalar de São Sebastião do Alto,
entidade filantrópica, conforme segue:
1 – Hospital São Sebastião:
1. Serviço de Urgência e Emergência;
2. Serviço Ambulatorial: Angiologia, Cardiologia, Clinica Médica, Gastroenterologia,
Geriatria, Ginecologia, Obstetrícia, Ortopedia e Pediatria;
3. Serviço de Cirurgias: Angiológica, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Endocrinológica, Gastroenterológica, Ginecológica, Neurológica, Obstétrica, Odontológica, Oftamológica, Ortopédica e Traumatológica, Urológica, Videolaparocóspica; Torácica.
4. Serviços Laboratoriais;
5. Serviços de Raio X;
6. Serviço de Endoscopia;
7. Serviço de Eletrocardiograma;
8. Serviço de Ultra-sonografia;
9. Serviço de Vídeo-Histeroscopia;
10. Serviço de Ecografia;
11. Teste de Esforço.
Quantidade de Leitos;
TOTAL
SUS
Clinica Cirúrgica.
012
008
Clinica Médica
011
019
(inclui isolamento - 01, pós-anestésico-02, enfermaria de 02 leito-02)
Clinica Obstétrica/Obstétrica
006
004
Pediatria
012
009
Outros:
Isolamento
001
Pós Anestésico
002
Apartamento
006
Enfermaria de 02 leitos
002
Total de Leitos disponível
052
040

Quantidade de Leitos - CTI

06

2 – Secretaria Municipal de Saúde e Higiene:
PRIMÁRIO: 01 Centro de Saúde Municipal no 2º Distrito Valão do Barro, que oferece
serviços ambulatoriais de fonoaudiologia, nutrição, odontologia, ginecologia e obstetrícia,
dermatologia, cardiologia, urologia, pediatria, clínica geral, serviços médicos 24 horas, neurocirurgia, assistência social, psicologia, enfermagem, imunização, ECG, rastreamento neonatal,
grupos de hipertensão e diabetes, gestantes e planejamento familiar.
01 Policlínica no 1º Distrito, oferecendo serviços de clínica médica, ginecologia, fonoaudiologia, nutricionista, odontologia, urologia, neurocirurgia, angiologia, psicologia, assistência
social, enfermagem, ultrassonografia, imunização, rastreamento neonatal, grupos de hipertensão e diabetes, gestantes, planejamento familiar; Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica; Assistência Farmacêutica; Saúde do Trabalhador.
01 Odontomóvel;
01 Centro de Reabilitação Fisioterápico com serviços de fisioterapia e fonoaudiologia;
01 Equipe de Programa Saúde da Família (PSF) no 3º Distrito;
01 Equipe de Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS) com 15 agentes;
01 Centro de Reabilitação Psicossocial (CAPS) oferecendo serviços ambulatoriais de psicologia, neurologia, psiquiatria, fonoaudiologia e enfermagem;
03 Postos de Saúde oferecendo serviços de ginecologia e obstetrícia, odontologia, pediatria,
clínica geral e enfermagem;
01 Farmácia de Manipulação que fabrica medicamentos de maior demanda no município.

12.6. EDUCAÇÃO
O Município de São Sebastião do Alto possui 12(doze) escolas municipais
e 10(dez) escolas estaduais. Das escolas municipais no 1º Distrito possui 3(três),
o 2º Distrito possui 4(quatro) e o 3º Distrito possui 5(cinco) escolas. No âmbito
municipal, a infra-estrutura de ensino atende com folga e eficiência a demanda
local.
Apresentamos a seguir a Tabela 4, que informa a relação das escolas municipais, localização, número de professores e de salas e a Tabela 5 que relaciona
as escolas da rede pública municipal por modalidade de ensino e número de alunos.

TABELA 4
RELAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS – LOCALIZAÇÃO, NÚMERO
DE PROFESSORES E NÚMERO DE SALAS.

ESCOLA

LOCALIZAÇÃO

N° DE PROFESSORES

Nº DE
SALAS

E.M. Alcides Soares de Oliveira
E.M. Custódia Lopes Martins
E.E.M. Romualdo Moraes
Lima
E.M. Crescendo e Aprendendo
E.M. Manoel Vogas

Fazenda Campo Belo - 2º distrito
Sítio Barra Mansa - 2º distrito
Fazenda Gurupá - 3º distrito

02

03

02
02

03
03

Ipituna - 3º distrito

03

03

04

04

03
02

03
02

04
15
13
42

05
06
05
22

13

05

Fazenda São Joaquim - 1º distrito
E.M. Ponta da Areia
Fazenda da Barra - 3º distrito
E.M. Roservir de Souza Lo- Fazenda Vista Alegre - 3º dispes
trito
E.M. Sebastião Luiz Gomes
Valão do Azeite - 3º distrito
E.M. Thiers Pereira Daflon
Lageado - 1º distrito
E.M. Pingo de Gente
Valão do Barro - 2º distrito
Creche Escola Municipal São Sebastião do Alto – 1º disAconchego
trito
Creche escola Municipal A- Valão do Barro – 1º distrito
calanto

RELAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS – LOCALIZAÇÃO, NÚMERO
DE PROFESSORES E NÚMERO DE SALAS.

ESCOLA
Alcides Soares de Oliveira

LOCALIZAÇÃO

Fazenda Campo Belo - 2º distrito
Custódia Lopes Martins
Sítio Barra Mansa - 2º distrito
Gurupá
Fazenda Gurupá - 3º distrito
Humaitá
Fazenda Humaitá - 1º distrito
João Margarido Daflon
Fazenda São Francisco-1º
distrito
Manoel Vogas
Fazenda São Joaquim - 1º
distrito
Manoel de Souza Lopes Glória - 2º distrito
Primo
Ponta as Areia
Fazenda da Barra - 3º distrito
Roservir de Souza Lopes
Fazenda Vista Alegre - 3º distrito
Sebastião Luiz Gomes
Valão do Azeite - 3º distrito
Thiers Pereira Daflon
Lageado - 1º distrito
Teixeira da Fonseca
Fazenda Santo Antonio-1º
distrito

N° DE PROFESSORES
05

Nº DE
SALAS
03

06
04
04
02

03
02
02
02

02

02

06

03

08
03

03
02

04
05
02

03
03
02

12.7. CULTURA, TURISMO E LAZER

O Município herdou das atividades oriundas do ciclo cafeeiro, que verificou-se no século passado na região serrana fluminense, as sedes das fazendas,
que constituem os marcos físicos e culturais de um passado econômico digno de
nota, tais como as sedes da Fazenda São Manoel, dos Órfãos, São Marcos e
Humaitá, dignas de um roteiro turístico cultural a ser planejado implementado,
como forma de resgatar sob vários aspectos, a memória econômica e cultural do
ciclo cafeeiro que vigorou no Município de São Sebastião do Alto. No que tange
a arquitetura religiosa, existem marcos físicos dignos de nota, tais como a Igreja
Matriz de São Sebastião, localizada no Largo da Mmatriz, a Capela de Santa
Irene, localizada no Bairro Santa Irene, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Livramento, localizada em Valão do Barro, a Capela de Santa Luzia em Ipituna. O
Município dispõe de um horto florestal e frutícula, que foi criado em 1966, ocupando uma área de 13 alqueires, onde encontram-se grande variedades de sementes à disposição dos agricultores, além de proceder a distribuição de mudas
e um horto na Comunidade de Muribeca, com produção e distribuição de mudas
à população.
Quanto aos eventos que ocorrem durante o ano no Município, observa-se a
ocorrência de eventos de dois tipos, quais sejam, os do tipo religioso e os do tipo
cívico.
Entre os eventos do tipo religioso que ocorrem no Município, observamos:
- 20 de janeiro – Dia do Padroeiro do Município
- 25 de março – Festa de Santa Irene de Nazareth, no santuário de Santa Irene,
para onde se dirigem romeiros.
- 15 de agosto – Festa de Nossa Senhora do Livramento, realizada em Valão do
Barro.
- 13 de dezembro – Festa de Santa Luzia, realizada em Ipituna.
Entre os eventos do tipo cívico que ocorrem no Município, observamos:
- 17 de abril – Aniversário de emancipação política e administrativa do Município de São Sebastião do Alto.

No município atuam grupos folclóricos de folias de reis, e no Centro Culturaral são desenvolvidas oficinas de teatro, musica, canto e coral, artesanto em
geral, corte e costura e outros.
A despeito destas possibilidades culturais, turísticas e eventuais, o Município possui apenas 1 pousada em São Sebastião do Alto, e um hotel em Valão do
Barro.

Anexo II
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

O Município de São Sebastião do Alto é servido pelas Rodovias Estaduais
RJ-116, RJ-172, RJ-176 e RJ-184, todas sob jurisdição do DER-RJ, constituindo-se a RJ-116 na espinha dorsal do sistema.
A RJ-116 é uma das principais artérias do sistema rodoviário estadual,
constituindo-se no principal acesso à região centro-norte do Estado a partir da
Ponte Rio-Niterói, via BR-101. Asfaltada, atravessa todo o Município propiciando a sua ligação com as cidades de Nova Friburgo, Itaocara, e São Fidélis, esta
por conexão com a BR-492. Passa ainda, ao longo de seu trajeto, por Ipituna,
Sede do 3º Distrito.
A RJ-172 parte de um entroncamento com a RJ-116, atravessa todo o sul do
Município ligando-o à sede do Município de Santa Maria Madalena, através de
conexão com a RJ-146, já neste outro Município.
A RJ-176 faz conexão entre as rodovias RJ-116 e RJ-172 passando pela área
urbana da cidade de São Sebastião do Alto, sendo, assim, seu principal acesso.
Encontra-se totalmente asfaltada.
A RJ-184 parte de um entroncamento com a RJ-116 e é o acesso à sede do
2º Distrito, Valão do Barro, ligando este a Laranjais, no Município de Itaocara. É
uma rodovia ainda em leito natural.
O Município também é servido por 43 rodovias sob jurisdição municipal
que se distribuem pelo seu interior, totalizando cerca de 280,3 km de extensão,
embora ainda não pavimentados, sendo as mais importantes as rodovias SS-24,
SS-40, SS-042, entre outras.
Adiante é apresentado um mapa do sistema rodoviário principal do município e a seguir são relacionadas as principais distâncias rodoviárias à sua sede:

CIDADES
Cantagalo
Cordeiro
Itaocara
Niterói
Nova Friburgo
Rio de Janeiro

DISTÂNCIAS (Km)
29
38
51
186
73
208

Santa Maria Madalena
São Fidélis
Trajano de Morais
Macuco

DISTRITOS
Ipituna
Valão do Barro

28
76
32
22

DISTÂNCIAS (Km)
36
21

13.1.1. Situação Física
Adiante é representado o Quadro 1.1 que demonstra trecho a trecho as características das rodovias sob jurisdição estadual quanto à sua extensão, situação
física e tipo de revestimento. Da mesma forma, é apresentada a definição da nomenclatura utilizada pelo DER, a qual se segue:
PLANEJADA – Sob a situação de PLANEJADA devem ser consideradas as
rodovias fisicamente inexistentes, mas para as quais são previstos pontos de passagem que estabelecem uma diretriz destinada a atender uma demanda potencial de tráfego. Estes
pontos de passagem não são obrigatórios até que a realização
de estudos e/ou projetos estabeleçam o traçado definitivo da
rodovia;
LEITO NATURAL – Sob a situação de LEITO NATURAL considera-se toda
rodovia existente construída em primeira abertura e sem
atendimento as normas rodoviárias de projeto geométrico de terraplenagem e drenagem, não se enquadrando,
portanto, em nenhuma das classes de rodovia estabelecidas pelo DER. Sua superfície de Rolamento se apresenta
no próprio terreno natural, podendo eventualmente ter
recebido revestimento primário;
IMPLANTADA – Devem ser consideradas IMPLANTADAS as rodovias construídas de acordo com as normas rodoviárias de projeto geométrico e que, se enquadrando em determinada classe estabelecida pelo DER, apresentam superfície de rolamento sem
pavimentação. Estas rodovias normalmente apresentam sua
superfície em revestimento primário e permitem tráfego o ano
todo;

PAVIMENTADA – Sob esta situação devem ser consideradas as rodovias implantadas que apresentam sua superfície com pavimento
asfáltico, de concreto ou de alvenaria poliédrica em pista
simples;
DUPLICADA – Devem ser entendidas como DUPLICADAS as rodovias pavimentadas com duas ou mais pistas;
EM OBRAS – Assim devem ser considerados os trechos de rodovias em que se
estejam executando serviços de implantação, pavimentação ou
duplicação. De acordo com cada um desses três tipos de serviço, o trecho será assim designado: EM OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ou EM OBRAS
DE DUPLICAÇÃO.
13.1.2. Volume de Tráfego

São constatados postos de contagem manual classificatória em todas as rodovias sob jurisdição estadual. Entretanto, tais contagens nem sempre são realizadas para todos os trechos rodoviários ou se referem a um mesmo ano ou período, o que por sua vez prejudica um pouco as análises.
Adiante é apresentado o Quadro 1.2 contando as estatísticas de tráfego realizadas.
Como pode-se constatar, os maiores volumes de tráfego registram-se na RJ116.
Por fim, deve ser observado que a análise acima refere-se a uma parcela dos
trechos estudados, visto que inexistem estatísticas de tráfego em todo o percurso
das rodovias no Município, conforme já mencionado.

13.1.3. Principais Fluxos

No sentido de identificar a importância econômica das rodovias sob jurisdição estadual aqui mencionadas, abaixo são apresentados os principais fluxos ligados a atividades locais ou regionais e que se originam ou têm destino ao longo
de seu trajeto:

RODOVIAS

FLUXOS

RJ-116
RJ-172
RJ-176
RJ-184

Ligados a atividades de exploração e beneficiamento mineral (calcário, granito, cimento), agropecuária (hortigranjeiros e leite) e floricultura.
Ligados a atividade pecuária (leite).
Ligados a atividade pecuária (leite).
Ligados a atividade agropecuária (leite).

Como pode-se observar, nas rodovias RJ-172, RJ-176 e RJ-184, os fluxos
são gerados sobretudo pelas atividades pecuária e agrícola, respectivamente. Já a
RJ-116, rodovia de maior movimento no município, registra fluxos mais diversificados, ligados a exploração e beneficiamento mineral, agropecuária, industria e
comércio.
13.2. DIAGNÓSTICO
Conforme já caracterizado, o sistema rodoviário principal do Município é
formado pelas rodovias, RJ-116, RJ-172, RJ-176 e RJ-184, constituindo-se a RJ116 na espinha dorsal do sistema. Dela partem as demais citadas que, juntamente
com as rodovias sob jurisdição municipal, formam uma rede viária satisfatória
quanto ao atendimento da necessidade de interligação entre as localidades existentes no município, bem como as sedes dos municípios vizinhos.
Por outro lado, apesar da quase totalidade das rodovias sob jurisdição estadual encontra-se pavimentada, ainda existe um pequeno percentual em situação
física de leito natural verificado em rodovia cuja função viária é importante para
o Município, ou seja: na RJ-184 (em todo o trecho que liga a sede do 2º distrito –
Valão do Barro – a Laranjais, já no município de Itaocara).
Em virtude de sua situação física e características geométricas, as rodovias
sob jurisdição municipal representam uma preocupação constante devido a necessidade de reparos e melhorias contínuas (Valão, ensaibramento, construção de
bueiros, pontes, contenção de encostas, etc.) a fim de possibilitar a sua utilização
durante todo o ano. Assim, as condições atuais dessas rodovias, mesmo daquelas
que podem ser consideradas em bom estado de conservação, tem sido um dos
principais obstáculos enfrentados pelos produtores locais que delas dependem
para o escoamento de sua produção, já que na época das chuvas o tráfego é bastante dificultado.
Quanto ao estado de conservação da malha rodoviária principal (estadual),
foi elaborado o Quadro 1.3 que apresenta um diagnóstico da situação atual por
trecho rodoviário para as respectivas rodovias.
O Quadro 1.4 apresenta a listagem das rodovias sob jurisdição municipal e o
seu respectivo estado de conservação, podendo-se constatar que do total de suas
extensões 51,4% apresentam-se em bom estado de conservação, 35,3% em estado de conservação regular e 13,3 % em estado de conservação precário.

Quanto a rodovias sob jurisdição municipal, as mesmas carecem de sinalização adequada.
Quanto a segurança de trânsito existente na malha sob jurisdição estadual,
ainda há deficiência tanto na sinalização vertical quanto na horizontal.
A seguir é apresentado um quadro que sintetiza o diagnóstico do sistema rodoviário quanto a necessidade de interligação (inter e intramunicipal), estado de
conservação e sinalização:

DIAGNÓSTICO
Interligação
Estado de Conservação
Sinalização

Intermunicipal
Intramunicipal
Bom
Regular
Precário
Indicativa
Trânsito
Eletrônica

MALHA ESTADUAL

MALHA MUNICIPAL

Boa
Regular
70%
30%
0%
Regular
Regular

Boa
Boa
51,4%
35,3%
13,3%
Inexistente
Inexistente

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO – QUADRO 1.1

RODOVIAS
CÓDIGO
JUR. Nº
RJ

116

TRECHOS
Div.

Macuco/S.Sebastião
do Alto-Entr. RJ176 (p/ S.
Sebastião do Alto).
Entr.RJ-176(p/S.Sebastião

do Alto) – Entr.RJ-184 (p/
Valão do Barro).
Entr.RJ-184(p/Valão

do
Barro) – Div. S. Sebastião
do Alto / Itaocara.

RJ

172

Div.Macuco/S.Sebastião-

Entr.RJ-176.
Entr.RJ-176-Entr.RJ146
(Div.S.Sebastião do Alto /
Sta. Maria Madalena).

EXTENSÃO
SITUAÇÃO TIPO DE REVESAPROXIMADA
FÍSICA
TIMENTO
(Km)

12.30

PAV

PMF

14.50

PAV

PMF

17.00

PAV

PMF

6.40

PAV

CBUQ

5.60

PAV

CBUQ

RJ

176

Entr.RJ-116-S.Sebastião

6.80

PAV

PMF

8.40

PAV

PMF/CBUQ

3.50

LEN

RP

do Alto.
S.Sebastião

do Alto -

Entr.RJ172.

RJ

184

Entr.RJ-116-Div.

S. Sebastião do Alto/Itaocara.

OBS.: PAV – Pavimentada
LEN – Leito Natural
RP – Revestimento Primário
TSD – Tratamento Superficial Duplo
PMF – Pré Misturado Frio
CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO – QUADRO 1.2

RODOVIAS
CÓDIGO
JU Nº
R.
RJ

TRECHOS

11 Div. Macu6 co/S.Sebastião do AltoEntr. RJ176 (p/ S. Sebastião do Alto).
Entr.RJ-

VMD / TIPO DE VEÍCULO
VMD
TOTAL PASSEIOÔNIBUS CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO REBOQUE
LEVE

1.172
(2)

MÉDIO

PESADO

803

30

77

141

101

20

575

27

49

127

86

23

34

17

34

90

30

2

887 (3)

176(p/S.Sebastião do
Alto) – Entr.RJ-184 (p/
Valão do Barro).
878 (1)
Entr.RJ-184(p/Valão

do Barro) – Div. S. Sebastião do Alto / Itaocara.

RJ

17 Div.Macuco/S.Sebastiã 517 (2)
2 o-Entr.RJ-176.
Entr.RJ-176-

441 (1)

Entr.RJ146
(Div.S.Sebastião do Alto
/ Sta. Maria Madalena).
Entr.RJ-116-

RJ

RJ

17 S.Sebastião do Alto.
6
S.Sebastião do Alto)Entr.RJ172.

216 (3)

18

8

14

12

1

0

79 (3)

7

0

6

3

0

0

18 Entr.RJ-116-Div. S.
4 Sebastião do Alto/Itaocara.

114 (3)

8

1

6

19

1

0

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO – QUADRO 1.3

ESTADO DE
CONSERVAÇÃO

RODOVIAS
EXTENSÃO
APROXIMADA
(KM)

TIPO DE REVESTIMENTO

11 Div. Macuco/S.Sebastião do
6 Alto-Entr. RJ176 (p/ S. Sebastião
do Alto).

12.30

PMF

X

Entr.RJ-176(p/S.Sebastião

14.50

PMF

X

17.00

PMF

X

6.40

CBUQ

X

5.60

CBUQ

X

6.80

PMF

X

8.40

PMF/CBUQ

CÓDIGO
JUR.

RJ

Nº

TRECHOS

do
Alto) – Entr.RJ-184 (p/ Valão do
Barro).

BOM

Entr.RJ-184(p/Valão

do Barro)
– Div. S. Sebastião do Alto / Itaocara.

RJ

17 Div.Macuco/S.Sebastião2 Entr.RJ-176.
Entr.RJ-176-Entr.RJ146

(Div.S.Sebastião do Alto / Sta.
Maria Madalena).

RJ

17 Entr.RJ-116-S.Sebastião do
6 Alto.
S.Sebastião

do Alto)-

X

REGULAR

PRECÁRIO

Entr.RJ172.
18 Entr.RJ-116-Div. S. Sebastião
4 do Alto/Itaocara.

RJ

3.50

RP

X

OBS.: PMF – Pré Misturado Frio
CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente
RP – Revestimento Primário

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO – QUADRO 1.4
SIGLA

DENOMINAÇÃO

SS-01

Ponte da Fazenda da Cachoeira
Cemitério S.S. do Alto
RJ-116 (km 6)
Serra do Macaco (SS-02 km
4,6)
Ent.SS-03 (Escola Cachoeira)
São Sebastião do Alto
Fazenda São João
RL-116 (km 3,0)
Fazenda Ribeiro
RJ-116 (Fazenda Chico Latini)
Ponte Ismério

SS-02
SS-03
SS-04
SS-05
SS-06
SS-07
SS-08
SS-09
SS-10
SS-11
SS-12
SS-13
SS-14
SS-15
SS-16
SS-17
SS-18
SS-19
SS-20
SS-21
SS-22
SS-23
SS-24
SS-25
SS-26
SS-27
SS-28
SS-29
SS-30

Fazenda Santo Antônio
Sítio São João
Ent.SS-06 (km 4,8-Monte
Verde)
RJ-116 (Taipinha)
Ent. RJ 116 (Tocaia)
SS-15 (km 4,0 – Paraíso)
Fazenda São Francisco
RJ-116 (Faz. Sr.Edimar Faria)
Ent. SS-16 (km 4,5 – Tocaia)
Ent. SS-27 (km 7,5 – Órfãos)
Ent. SS-16 (Dácio Daflon)
Cabeceiras (Ponte do R. Negro)
RJ-116 (Cabeceiras)
RJ-116 (Joaquim Daflon)
Ponte bela Vista
RJ-116 (Sobrado)
Ent. SS-24 (km 7,1)
Ent. RJ-184
Valão do Barro

TRECHOS

EXTENSÃO
(km)

Ent.SS-03 (km 5,0 – Angola)

4,3

ESTADO DE
CONSERVAÇÃO
B +

Fazenda Humaitá
Ponte do Ismério
Ponte de Santa Alda

12,2
7,7
3,7

P +
B +
R

Ponte Morro do Sabão
Floresta (RJ-116)
Ent. SS-03 (km 5,0 - Biscásio)
Fazenda Bom Tempo
Faz. São Joaquim (RJ-116)
Fazenda São Marcos

2,1
7,9
4,9
2,2
5,0
3,0

R
B +
R
B +
R
B +

Ent. SS-21 (km 13-Faz. J. Macuco)
RJ-116 (Fratani)
Caieira
Aldeia

10,7

B +

3,4
2,2
12,2

B
B
B

Ponte Ligantes
Ponte Serraria
SS-21 (km 13,0 – Lagoa Feia)
SS-27 (km 13,8 – Gurita)
Ent. SS-15 (km 2,8 – Paraíso)
Fazenda babilônia
Sebastião espíndola
Fazenda Jararaca
Escola Córrego dos Santos

7,5
43,8
5,0
1,5
4,9
9,1
16,6
4,4
9,7

B
R
B
B
R
B
B
B
R

+
+
+
+

SS-16 (km 16 – Sobrado)
Praia da Areia (RJ-116)
Ent. SS-24 (km 3,4)
RJ-116 (Vogas)
Ent. SS-16 (km 17,4)
Ent. SS-23 (km 2,5)
Fazenda Posse

7,9
2,9
3,4
14,4
3,5
3,5
2,3

B
R
B
B
B
B
P

++

+
+
+
+

+
+
+

SS-31
SS-32
SS-33
SS-34
SS-35
SS-36
SS-37
SS-38
SS-40

Valão do Barro
Escola Retiro
Capela Ibipeba (RJ-116)
Campo Retiro
Ipituna (Casa Antônio Peixoto)
Ibipeba (Armazém)
RJ-116 (Casa Branca)
Ent. SS-36 (km 2-Faz.Ibipeba)
Capela Ipituna

SS-42
SS-44
SS-46
SS-48

Ponte Serraria
Fazenda João Daflon
Fazenda São Francisco
Ent.SS-16 (km 3,7)

RJ-116 (Mangueira)
Serra retiro
Ponte Monte Puri
Ent. SS-36 (km 4,3 – Ibipeba
RJ-116 (Prop.Sr.Nésio Barbosa)
Fazenda Ibipeba
Fazenda Brejo Preto
RJ-116 (Laranjal)
Ent. SS-16 (km 31,4 – Ponte
Faria)
Ent. SS-16 (km 39,8)
Ponto de Pergunta
Barra do Veado
Ponte de Santa Alda

OBS: + Rodovia de importância
++ Rodovia de grande importância

B - Bom
R - regular
P - Precário

6,3
4,2
2,1
4,3
3,1

R
R
B
B
R

+
+
+
+
+

2,8
4,8
2,4
6,4

B
B
B
B

+
+
+
++

8,4
3,1
6,0
4,5

B ++
B
B
B

14. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
14.1 – APRESENTAÇÃO

O Município conta com abastecimento da CEDAE em 03 (três) localidades distintas, a seguir: SÃO SEBASTIÃO DO ALTO (sede do 1º Distrito), VALÃO DO BARRO (sede do 2º Distrito) e IPITUNA (sede do 3º Distrito).
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO (sede do 1º Distrito), com 602 economias
no total (cadastro CEDAE) conta com 552 residências abastecidas o que nos resulta aproximadamente 2.208 habitantes, conta com uma série de imóveis públicos ou de utilidade pública tais como: CIEP 274 (01), Escola Estadual (com 13
salas) (01), Creche Escola (com 25 salas)(02), Centro Cultural (com 1 auditório e 5 salas) (01), Delegacia Policial (02), Igrejas (05), Mosteiro (01), Sanitários
públicos (04), Hospital Municipal (regional com 1.800 m² de área construída e
59 leitos) (01), Pronto Socorro Municipal (com 20 salas e 8 leitos) (01), Clube
Social(com piscina) (01), Campo de futebol (01), Quadras de Esportes (polivalente, areia e tênis) (04),Horto Florestal do IEF (01), Praças Públicas (inclusive
com fontes luminosas e quiosques) (03),Prefeitura Municipal (01), Câmara Municipal (01), Fórum (01), Correios (01). Pelo mesmo cadastro em 1996 existiam
449 economias, o que resulta então numa taxa de crescimento de 34% em 10
anos, ou 3,4% ao ano.
VALÃO DO BARRO (sede do 2º distrito) com 494 economias no total (cadastro CEDAE) conta com 475 residências abastecidas o que nos resulta aproximadamente 1.900 habitantes , conta com uma série de imóveis públicos ou
de utilidade pública tais como: Escola Estadual (com 13 salas) (01), Delegacia
Policial (01),Igrejas(04), Sanitários públicos (02), Pronto Socorro Municipal
(com 20 salas e 8 leitos) (01), Clube Social (01), Campo de Futebol (01), Quadras de Esportes (polivalente, areia) (02), Praças Públicas (inclusive com fontes
luminosas e quiosques) (02), Agência Distrital (01), Correios (01). Pelo mesmo
cadastro em 1996 existiam 321 economias, o que resulta então numa taxa de
crescimento de 53% em 10 anos, ou 5,3 % ao ano.
IPITUNA (sede do 3º distrito) com 196 economias no total (cadastro CEDAE) conta com 191 residências abastecidas o que nos resulta aproximadamente 764 habitantes, conta com uma série de imóveis públicos ou de utilidade pública tais como: Escola Estadual (com 6 salas) (01), Igrejas (03), Posto de Saúde
Municipal (com04 salas) (01) Campo de futebol (01), Quadra de Esportes (polivalente) (01), Correios (01). Pelo mesmo cadastro em 2000 existiam 155 economias, o que resulta então numa taxa de crescimento de 26% em 6 anos, então
4,3% ao ano.

O município possui ainda várias localidades sem abastecimento da CEDAE,
a seguir: IBIPEBA (localizada no 3º distrito), PONTE DO RIO NEGRO (localizada no 2º distrito), PONTE FARIA (localizada no 2º distrito), GUARANI (localizada no 3º distrito), GURUPÁ (localizada no 3º distrito), MINGUTA (localizada no 2º distrito), RETIRO (localizada no 2º distrito), BARRA MANSA (localizada no 1º distrito) e CABECEIRAS DO VALÃO (localizada no 2º distrito).
IBIPEBA (localizada no 3º distrito) com de população de aproximadamente
450 habitantes com 102 residências, conta com uma série de imóveis públicos
ou de utilidade pública tais como: Escola Estadual (com 6 salas) (01), Igrejas
(02), Posto de Saúde Municipal (com 04 salas) (01), Campo de futebol (01) e
Quadra de Esportes (polivalente) (01).
PONTE DO RIO NEGRO (localizada no 2º distrito), com de população de
aproximadamente 250 habitantes com 56 residências, conta com uma série de
imóveis públicos ou de utilidade pública tais como: Escola Municipal (com 6
salas) (01), Igrejas (02) e Campo de futebol (01).
PONTE FARIA (localizada no 3º distrito), com de população de aproximadamente 260habitantes com 64 residências, conta com uma série de imóveis
públicos ou de utilidade pública tais como: Escola Municipal (com 6 salas)
(01), Igrejas (02) e Campo de futebol (01).
GUARANI (localizada no 3º distrito)com população de aproximadamente
130 habitantes com 33 residências, conta com uma série de imóveis públicos ou
de utilidade pública tais como: Escola Municipal (com 6 salas) (01), Igrejas
(02), Campo de futebol (01) e Posto de Saúde Municipal (com 4 salas) (01).
GURUPÁ (localizada no 3º distrito), com de população de aproximadamente 130 habitantes com 32 residências, conta com uma série de imóveis públicos
ou de utilidade pública tais como: Escola Municipal (com 4 salas) (01) e Igreja
(01).
MINGUTA (localizada no 2º distrito), com de população de aproximadamente 100 habitantes com 23 residências, conta com uma série de imóveis públicos ou de utilidade pública tais como: Escola Municipal (com 4 salas) (01) e
Igreja (01).
RETIRO (localizada no 2º distrito), com de população de aproximadamente
60 habitantes com 16 residências, conta com uma série de imóveis públicos ou
de utilidade pública tais como: Escola Municipal (com 06 salas) (01) e Igreja
(01).

BARRA MANSA (localizada no 1º distrito), com de população de aproximadamente 80 habitantes com 20 residências, conta com uma série de imóveis
públicos ou de utilidade pública tais como: Escola Estadual (com 6 salas) (01),
Igreja (01), Campo de futebol (01)e Posto de Saúde Municipal (com 4 salas)
(01).
CABECEIRAS DO VALÃO (localizada no 2º distrito), com população estimada de 250 habitantes com 56 moradias, conta com Escola (01), Posto de Saúde (01), Igreja (01), não dispõe de sistema de abastecimento de água coletiva e
sim através de poços rasos individuais.
14.2 – SISTEMAS EXISTENTES:
Em SÃO SEBASTIÃO DO ALTO o sistema existente conta com:
 Captação e bombeamento de água bruta no Rio Grande.
 Tratamento na ETA (capacitada para tratar 11 l/s, operando apenas 8 l/s,
17horas/dia).
 Reservatórios de água.
 Rede de distribuição em tubulação de vários diâmetros e tipos.
 Existe ainda o sistema anterior composto por 4 poços artesianos e 3 mananciais de superfície com a vazão total de aproximadamente 4,60 l/s,
com tratamento através de cloração, que fica em STAND-BYE podendo
entrar em operação emergencialmente caso necessite.
Em VALÃO DO BARRO o sistema existente conta com:
 Captação e bombeamento de água bruta no rio Negro.
 Tratamento na ETA (capacitada para tratar 7 l/s, operando 6 l/s, 20 horas/dia). .
 Reservatório de água.
 Rede de distribuição em tubulação de vários diâmetros e tipos, necessitando de extensão.
Em IPITUNA o sistema existente conta com:
 Captação e bombeamento de água bruta no rio Negro.
 Tratamento na ETA (Sistema Integrado ao de Jaguarembé (próximo
a Ponto de Pergunta).
 Rede de distribuição em tubulação de vários diâmetros e tipos.(O abastecimento é feito em linha, isto é, bombeamento em rede por período de 8
horas/dia )
Nas várias localidades SEM abastecimento da CEDAE, o abastecimento se
faz das seguintes maneiras:

Na localidade de IBIPEBA o sistema existente conta com:
 Poço artesiano.
 Bombeamento.
 Reservatório de água
 Rede de distribuição.
Nas localidades de GURUPÁ, RETIRO e BARRA MANSA ( parte ) os sistemas existentes contam com:
 Poços (cacimbas) ou nascentes.
 Rede de distribuição em tubulação de várias bitolas e tipos, necessitando
de extensão.
 sistemas não satisfatórios devido ao aparelhamento de infra-estrutura oferecido às comunidades pela diminuição de vazão principalmente nas
épocas de estiagem e nas de calor quando o consumo é maior, ocasionando racionamentos cada vez mais freqüentes.

Nas localidades de PONTE DO RIO NEGRO e PONTE FARIA os sistemas
existentes contam com:
 Captação de água bruta nos rios Negro e Grande respectivamente, tratamento comunitário e distribuição de água potável mantidos pela prefeitura. (Foram construídos novos reservatórios e a rede de distribuição atual
é composta por tubos PVC).
Na localidade de Minguta o sistema existente conta com:





Poço Artesiano;
Bombeamento;
Reservatório;
Rede de distribuição

Nas localidades de GUARANI, IPITUNA (Morro Alto) e BARRA MANSA
(parte) os sistemas existentes contam com:
 Captação de água bruta, distribuição de água bruta e tratamento individual (ETAR) mantidos pela prefeitura. (sistemas deficientes na operacionalização individual e também no caso da Barra Mansa pela diminuição de volume de água da barragem principalmente nas épocas de estiagem e nas de calor quando o consumo é maior, ocasionando racionamentos cada vez mais freqüentes).

QUADRO ANEXO NÚMERO E TIPO DE LIGAÇÕES E CONSUMO
MENSAL / CEDAE
São Sebastião do Alto
Dados processados pela CEDAE em MAIO DE 2006 apontam um total de 527
ligações ativas (ligação física entre a rede de distribuição pública e a edificação)
e de 602 economias (unidades abastecidas), conforme discriminado abaixo:
DESCRIÇÃO
Ligações
Economias

RESIDENCIAL
477
552

COMERCIAL
28
28

INDUSTRIAL
0
0

PÚBLICA

TOTAL

22
22

527
602

Quanto ao consumo, considerando as edificações de uso residencial, comercial,
industrial e público, foram faturados pela CEDAE, neste mesmo mês, um total
de 10.506 m3/mês.
Valão do Barro
Em Valão do Barro, os mesmos dados da CEDAE apontam um total de 446 ligações ativas e de 494 economias, conforme discriminado abaixo:
DESCRIÇÃO
Ligações
Economias

RESIDENCIAL
427
475

COMERCIAL
12
12

INDUSTRIAL
1
1

PÚBLICA

TOTAL

6
6

446
494

Quanto ao consumo, considerando as edificações de uso residencial, comercial, Industrial e público, foram faturados pela CEDAE um total de 7.573
m3/mês.
Ipituna
Em Ipituna, os mesmos dados da CEDAE apontam um total de 190 ligações ativas e de 196 economias, conforme discriminado abaixo:

DESCRIÇÃO

RESICOMERDENCIAL CIAL

INDUSTRIAL

PÚBLICA

TOTAL

Ligações
185
Economias 191

4
4

0
0

1
1

190
196

Quanto ao consumo, considerando as edificações de uso residencial, comercial, Industrial e público, foram faturados pela CEDAE um total de 3.078
m3/mês.

CROQUI DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
(SISTEMA ATIVO)

CROQUI DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
(SISTEMA RESERVA)

CROQUI DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DE VALÃO DO BARRO

15. SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA
15.1. CARACTERIZAÇÃO
O suprimento de energia elétrica do Município de São Sebastião do Alto é
feito pela AMPLA – Energia e Serviço S. A., estando sua operação a cargo da
Agencia de Cantagalo.
15.1.1. Geração
Para o suprimento da região, o Sistema AMPLA encontra-se interligado ao
Sistema Integrado Sudeste, por meio da SE de Ilha dos Pombos (LIGHT), e ao
Sistema FURNAS-CE, por meio da SE Rocha Leão (CERJ). Estas subestações
se localizam nos municípios de Carmo e Casimiro de Abreu, respectivamente, e
estão interligadas através de 2 circuitos na tensão de 138 KV, cada uma, a SE
Macabu, que se localiza no entroncamento dos circuitos que fazem a interligação
com os dois sistemas, no município de Trajano de Morais.
Além das unidades geradoras dos sistemas acima citados, dispõe a AMPLA
na região de uma usina hidrelétrica também a elas integrada, a UHE Macabu,
que está interligada diretamente as SÉS Macabu, Palmas, Trajano de Morais e
Conceição de Macabu.
Uma outra pequena usina localizada no município de Cantagalo, a UHE Euclidelândia.
15.1.2. Transmissão e Distribuição
A subestação que se caracteriza como fonte de energia básica do subsistema
para o suprimento das necessidades do município é a SE Val de Palmas, localizada no município de Macuco.
Da SE val sai 1 circuitos na tensão de 13.8 KV que garantem a alimentação
de energia elétrica ao Município.
15.1.3. Subestações
São as seguintes a características da SE que garante a distribuição de energia elétrica no município:
* SE Val de Palmas – Em operação: 1974
– Potência Instalada: 15 MVA – 1 Transformador
– Tensões: 69.0/ 13.8 KV
– Fator de Utilização (2006): 70%
– Estrutura: Concreto

Adiante é apresentado um esquema com as principais características das instalações de suprimento.

15.2. CONSUMO E DEMANDA
A seguir são apresentados os números de consumidores por classe e o seu
respectivo consumo durante o ano de 2006. Por outro lado, não é apresentada
uma curva de demanda projetada para a SE Val de Palmas em virtude da tendência da carga da área vir a ser atendida pelo sistema de distribuição a partir da SE
Palmas.
15.3. DIAGNÓSTICO
No que se refere a geração e transmissão, o sistema, por ser todo interligado,
possibilita garantir o suprimento de energia elétrica ao Município de acordo com
as suas necessidades, não se verificando perdas de carga significativas na sua
transmissão, ainda em virtude das pequenas distâncias a serem vencidas pelos
circuitos.
Quanto ao dimensionamento da subestação, verifica-se, pelo seu fator de utilização atual, que a mesma conta com uma capacidade instalada ainda suficiente para o atendimento a demanda.
Desta forma, o setor de energia elétrica não apresenta maiores deficiências,
até porque a concentração da economia de São Sebastião do Alto no setor primário leva a que a maior parte do consumo seja de uso residencial, atingindo a eletrificação rural praticamente a totalidade do município.
Com relação a rede de distribuição de baixa tensão, a mesma será abordada
no item relativo a Infra-Estrutura Urbana e Serviços Públicos.
16. COMUNICAÇÕES
16.1 CARACTERIZAÇÃO
Compõem o sistema de comunicações os sistemas dos setores de telecomunicações e de correios e telégrafos.
O sistema de telecomunicações no Município está integrado ao sistema nacional, o qual é operado pela ANATEL.

No que tange ao sistema televisivo, constatamos a existência de 3(três) torres, sendo uma em cada distrito;
A telefonia fixa, conta com 1(uma) torre de telefonia instalada em São Sebastião do Alto – Sede do 1º Disitro e 1(uma) torre em Valão do Barro – Sede do
2º Distritro. Entretanto o referido serviço se encontra em expansão na zona rural,
em especial nos 2º e 3 Distritos.
A telefonia móvel, conta com 3(três) torres instaladas no 1º Distrito, e segundo as empresas operadoras, está prevista para o próximo ano a instalaçao nos
2º e 3º Distritos.
No que se refere a Agencia dos Correios e Telégrafos, constatamos a existência
de 1(um) posto em cada sede de Disitrito, com serviço em todo o Município.
17. ESTRUTURA URBANA
17.1. DINÂMICA URBANA
Sede do município, a cidade de São Sebastião do Alto localiza-se em topo
de serra, em área de topografia acidentada. A sua ocupação, originariamente motivada pela exploração mineral (ciclo do ouro), intensificou-se a partir da 2ª metade do século XIX em virtude da expansão da lavoura cafeeira no planalto fluminense. Após o declínio desta cultura na região, a cidade passou a apresentar
um ritmo de crescimento mais lento e que vem se mantendo até hoje.
Neste sentido, percebe-se que o processo de crescimento da cidade encontra-se estagnado o que muito se deve a três fatores básicos:
 O fato da economia do Município ter se voltado, depois do declínio daquela cultura, para a pecuária, atividade que prescinde de um centro urbano
para a comercialização da produção e, conseqüentemente, não induz de
forma intensa o desenvolvimento das próprias funções urbanas;
 Sua localização a margem dos principais “fluxos comerciais”, o que mantém o núcleo em uma posição desfavorável ao desenvolvimento de suas
funções urbanas (comerciais e serviços); e
 As próprias condicionantes físicas do núcleo, que limitam as possibilidades de expansão da área urbana.
O núcleo estruturou-se inicialmente a partir da área central, ao longo das ruas Cel. Francisco Salustiano Pinto, Dr. Júlio Vieitas e Alexandre Latini, compondo um traçado urbano de características ortogonais. Mais recentemente, na

década de 70, desenvolveu-se em encosta a ocupação do bairro Santa Irene que,
juntamente com a área central, forma os dois únicos bairros da cidade.
A área central caracteriza-se por concentrar as funções institucionais e as
poucas funções de comércio e serviços, que se distribuem basicamente ao longo
desses dois eixos principais. Já o bairro Santa Irene é estritamente residencial.
Assim, predominantemente residencial, o núcleo não se apresenta, como tal,
estruturado em torno de suas funções comerciais e de serviços, mas sim de suas
funções institucionais como sede do município. Desta forma, apresenta infraestrutura e serviços básicos, a demanda local, dependendo outros municípios para serviços mais especializados.
Quanto ao aspecto padrão habitacional/nível de renda, percebe-se que na área central este padrão denota um nível de renda médio, médio baixo e baixo,
enquanto que no bairro Santa Irene este nível é baixo.
Quanto à densidade ocupacional, percebe-se que não há muitos vazios urbanos e que os mais expressivos correspondentes às próprias encostas, verificandose no bairro Santa Irene uma ocupação mais adensada, ao contrário da área central.
Apesar do ritmo de crescimento da cidade não ser intenso, conforme foi
mencionado, observa-se uma tendência a expansão da localidade ao longo do
eixo principal, já na saída para o Município de Santa Maria Madalena (RJ-176),
e sobre as encostas, principalmente no bairro Santa Irene, uma vez que não há
muita disponibilidade de áreas livres para expansão da ocupação urbana. Isto,
por outro lado, incide negativamente sobre a paisagem natural da localidade e
sobre as condições de estabilidade do solo nessas mesmas encostas.
Observa-se, como será tratado adiante, que o Município não dispõe de instrumentos legais (Lei de Zoneamento, Lei de Parcelamento do Solo), instrumentos este que serão elaborados no prazo de 3 anos, de forma a disciplinar o uso e a
ocupação do solo urbano, propiciando práticas que podem levar a uma ocupação
desordenada e a descaracterização do espaço urbano e seus componentes arquitetônicos, entre os quais identificam-se exemplos da arquitetura do século passado.
Verifica-se que a cidade apresenta uma delimitação de seu perímetro urbano, assim como os demais distritais.
Valão do Barro, sede do 2º distrito, localiza-se próxima a RJ-116 em área de
topografia pouco acidentada e se desenvolve ao longo da RJ-184, que na área
urbana assume as denominações de Av. Almte. Amaral Peixoto e Januário T.
Pizza.
Não são identificados bairros na localidade, embora sua malha urbana apresenta uma extensão superior a da própria sede do município, com uma composição linear do traçado urbano.
Da mesma forma, as funções comércio e serviços são também mais desenvolvidas, concentrando-se no eixo principal, visto ainda a existência de um posto
avançado da Cooperativa de Leite do Município de Itaocara lá instalado.

Observa-se que apesar da topografia ser pouco acidentada, é a área de várzea estreita e cortada pelo córrego do Valão do Barro, o que tem levado a ocupação das encostas, verificando-se a tendência de se intensificar na localidade uma
forma de ocupação adensada. Entretanto, ainda são verificados alguns vazios urbanos e são significativos os espaços verdes.
Quanto ao aspecto padrão habitacional /nível de renda, percebe-se que, de
um modo geral, o conjunto das edificações denota um nível de renda médio e
baixo, encontrando-se poucos elementos de valor arquitetônico.
Das áreas urbanas do Município, Valão do Barro é aquela que vem apresentando um ritmo de crescimento e desenvolvimento urbano mais expressivo, expandindo sua malha urbana em direção a RJ-116 e para além desta, já se estendendo praticamente até as suas margens.
Fato que também tem contribuído para o desenvolvimento das funções urbanas da localidade decorre da sua interação com a cidade de Itaocara, propiciada ainda pela facilidade de comunicações viárias entre ambas, sendo mais polarizada por esta do que pela própria sede do município.
Ipituna, 3º Distrito, situa-se próxima a divisa deste Município com o Município de Itaocara, em área de topografia plana, por onde passa ainda o córrego de
mesmo nome.
Espaço urbano com tendência a uma conformação radial, tem a sua incipiente malha urbana disposta em ambas as margens da RJ-116, que corta, assim, a
localidade. Sobre este “eixo” localizam-se as poucas funções comerciais e de
serviços, caracterizando-se o núcleo por ser basicamente residencial, cujo padrão
habitacional denota um nível de renda predominantemente médio/baixo.
A localidade também vem apresentando um ritmo de crescimento urbano
lento, porém que tem se intensificado. Esse crescimento vem sendo estimulado
não só pela disponibilidade de áreas para tal fim, mas ainda pela sua proximidade da cidade de Itaocara, relacionando-se, da mesma forma que Valão do Barro,
mais intensamente com esta cidade do que com a própria sede municipal.

17.2. INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS
17.2.1. Rede Viária
A rede viária da cidade de São Sebastião do Alto é constituída a partir de
dois eixos ortogonais, seguindo a disposição das demais vias o mesmo partido,
excetuando-se o bairro Santa Irene, que, por se situar em encosta, tem as suas
vias dispostas de acordo com as curvas de nível.

Estes eixos são formados pela RJ-176, que atravessa a área urbana, e pela
rua Cel. Francisco Salustiano Pinto, sendo, o primeiro, a via de maior fluxo de
veículos, assumindo ao longo de seu trajeto as denominações de Rua Alexandre
Latini, Rua Dr. Júlio Vieitas e Rua Mario Maciel Faia.
Quanto às características geométricas, percebe-se que a rede é bem dimensionada, variando a caixa das vias em torno de 9m nas principais e 6m nas secundárias, contando também com passeios calçados para pedestres, com aproximadamente 1m de largura.
Toda a rede possui iluminação pública e é pavimentada com paralelepípedos, excetuando a rua Alexandre Latini, que possui pavimentação asfáltica, e o
final da rua Dr. Júlio Vieitas, já em direção a RJ-176 pavimentada. Observa-se
que pode ser considerado bom o estado de conservação da rede como um todo.
O trânsito se desenvolve nos dois sentidos e não são verificados problemas
para o estacionamento, uma vez que ainda não é expressivo o tráfego de veículos
na Cidade, não havendo semáforos instalados.
È constatada que há sinalizaçoes urbanas no que diz respeito a nomes de ruas, acessos e quanto de trânsito, etc, observando-se que são utilizados quebramolas sinalizados, na rua Alexandre Latini entre outras.
Apesar do traçado da RJ-176 desenvolver-se através da área urbana, ainda
não são observadas inconveniências de vulto, visto que a cidade não se caracteriza por ser um ponto de passagem para o acesso a outras localidades, o que é devido, em parte, as suas condicionantes topográficas, tendo tal rodovia a função
de permitir basicamente o acesso a cidade e facilitando o acesso aos municípios
vizinhos,Sanra Maria Madalena, Trajano de Moraes e outros.
Da mesma forma que o Distrito Sede, a rede viária de Valão do Barro também é constituída a partir de dois eixos principais, observando-se uma certa ordenação ortogonal do traçado da rede como um todo. Tais eixos são formados
pela Av. Manoel Teixeira Vogas, que é o acesso a localidade a partir da RJ-116,
e pela Rodovia RJ-184, desenvolvendo-se a sua malha urbana basicamente ao
longo desta última, que assume na área urbana, como já mencionado, as denominações de Rua Almte. Amaral Peixoto e Rua Januário de Toledo Pizza, sendo,
conseqüentemente, as vias de maior fluxo.
Quanto as suas características geométricas, as vias contam com aproximadamente 6m de caixa, a exceção do eixo principal, que possui cerca de 9m de
largura e passeio calçado para pedestres variando em torno de 1m.
Todas as vias possuem iluminação pública e são pavimentadas com paralelepípedos, a exceção da Rua Manoel Teixeira Vogas, que possui pavimentação
asfáltica, apresentando a rede, como um bom estado de conservação.
O trânsito também é desenvolvido nos dois sentidos, não sendo constatadas
dificuldades para o estacionamento, uma vez que ainda não é expressivo o tráfego de veículos na localidade, embora a RJ-184 atravesse a sua área urbana.

A sinalização é deficiente, tanto indicativa quanto de trânsito, sendo utilizados quebra-molas nos acessos /saídas a partir da RJ-116, porem sem sinalização
adequada.
Em Ipituna ainda não se encontra configurada uma rede viária propriamente
dita. As vias que se configuram como tal partem da RJ-116, que atravessa a localidade, e adentram as áreas de várzea, registrando-se a existência de algumas,
formando um pequeno conjunto de disposição ortogonal.
Todas elas têm iluminação pública e quanto a pavimentação, a Rua da Assembléia de Deus é asfaltada, a Rua Nossa Senhora Aparecida e Santa Luzia é
pavimentada com paralelepípedos e a Rua José Cardoso de Moraes não pavimentada, variando seu dimensionamento em torno de 6m. Em seu conjunto, pode-se
considerar bom o estado de conservação das mesmas.
O tráfego existente decorre do fluxo de veículos da própria RJ-116, podendo-se observar que a sinalização local é deficiente e encontram-se implantados
quebra-molas no acesso /saída da localidade ao longo desta rodovia.
17.2.2. REDE DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA
17.2.2.1. Rede de Distribuição de Água
O Município conta com abastecimento da CEDAE em 03 (três) localidades distintas, a seguir: SÃO SEBASTIÃO DO ALTO (sede do 1º Distrito), VALÃO DO BARRO (sede do 2º Distrito) e IPITUNA (sede do 3º Distrito).
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO (sede do 1º Distrito), com 602 economias
no total (cadastro CEDAE) conta com 552 residências abastecidas o que nos resulta aproximadamente 2.208 habitantes, conta com uma série de imóveis públicos ou de utilidade pública tais como: CIEP 274 (01), Escola Estadual (com 13
salas) (01), Creche Escola (com 25 salas)(02), Centro Cultural (com 1 auditório e 5 salas) (01), Delegacia Policial (02), Igrejas (05), Mosteiro (01), Sanitários
públicos (04), Hospital Municipal (regional com 1.800 m² de área construída e
59 leitos) (01), Pronto Socorro Municipal (com 20 salas e 8 leitos) (01), Clube
Social(com piscina) (01), Campo de futebol (01), Quadras de Esportes (polivalente, areia e tênis) (04),Horto Florestal do IEF (01), Praças Públicas (inclusive
com fontes luminosas e quiosques) (03),Prefeitura Municipal (01), Câmara Municipal (01), Fórum (01), Correios (01). Pelo mesmo cadastro em 1996 existiam
449 economias, o que resulta então numa taxa de crescimento de 34% em 10
anos, ou 3,4% ao ano.
VALÃO DO BARRO (sede do 2º distrito) com 494 economias no total (cadastro CEDAE) conta com 475 residências abastecidas o que nos resulta aproximadamente 1.900 habitantes , conta com uma série de imóveis públicos ou

de utilidade pública tais como: Escola Estadual (com 13 salas) (01), Delegacia
Policial (01),Igrejas(04), Sanitários públicos (02), Pronto Socorro Municipal
(com 20 salas e 8 leitos) (01), Clube Social (01), Campo de Futebol (01), Quadras de Esportes (polivalente, areia) (02), Praças Públicas (inclusive com fontes
luminosas e quiosques) (02), Agência Distrital (01), Correios (01). Pelo mesmo
cadastro em 1996 existiam 321 economias, o que resulta então numa taxa de
crescimento de 53% em 10 anos, ou 5,3 % ao ano.
IPITUNA (sede do 3º distrito) com 196 economias no total (cadastro CEDAE) conta com 191 residências abastecidas o que nos resulta aproximadamente 764 habitantes, conta com uma série de imóveis públicos ou de utilidade pública tais como: Escola Estadual (com 6 salas) (01), Igrejas (03), Posto de Saúde
Municipal (com04 salas) (01) Campo de futebol (01), Quadra de Esportes (polivalente) (01), Correios (01). Pelo mesmo cadastro em 2000 existiam 155 economias, o que resulta então numa taxa de crescimento de 26% em 6 anos, então
4,3% ao ano.
O município possui ainda várias localidades sem abastecimento da CEDAE,
a seguir: IBIPEBA (localizada no 3º distrito), PONTE DO RIO NEGRO (localizada no 2º distrito), PONTE FARIA (localizada no 2º distrito), GUARANI (localizada no 3º distrito), GURUPÁ (localizada no 3º distrito), MINGUTA (localizada no 2º distrito), RETIRO (localizada no 2º distrito), BARRA MANSA (localizada no 1º distrito) e CABECEIRAS DO VALÃO (localizada no 2º distrito).
IBIPEBA (localizada no 3º distrito) com de população de aproximadamente
450 habitantes com 102 residências, conta com uma série de imóveis públicos
ou de utilidade pública tais como: Escola Estadual (com 6 salas) (01), Igrejas
(02), Posto de Saúde Municipal (com 04 salas) (01), Campo de futebol (01) e
Quadra de Esportes (polivalente) (01).
PONTE DO RIO NEGRO (localizada no 2º distrito), com de população de
aproximadamente 250 habitantes com 56 residências, conta com uma série de
imóveis públicos ou de utilidade pública tais como: Escola Municipal (com 6
salas) (01), Igrejas (02) e Campo de futebol (01).
PONTE FARIA (localizada no 3º distrito), com de população de aproximadamente 260habitantes com 64 residências, conta com uma série de imóveis
públicos ou de utilidade pública tais como: Escola Municipal (com 6 salas)
(01), Igrejas (02) e Campo de futebol (01).
GUARANI (localizada no 3º distrito)com população de aproximadamente
130 habitantes com 33 residências, conta com uma série de imóveis públicos ou

de utilidade pública tais como: Escola Municipal (com 6 salas) (01), Igrejas
(02), Campo de futebol (01) e Posto de Saúde Municipal (com 4 salas) (01).
GURUPÁ (localizada no 3º distrito), com de população de aproximadamente 130 habitantes com 32 residências, conta com uma série de imóveis públicos
ou de utilidade pública tais como: Escola Municipal (com 4 salas) (01) e Igreja
(01).
MINGUTA (localizada no 2º distrito), com de população de aproximadamente 100 habitantes com 23 residências, conta com uma série de imóveis públicos ou de utilidade pública tais como: Escola Municipal (com 4 salas) (01) e
Igreja (01).
RETIRO (localizada no 2º distrito), com de população de aproximadamente
60 habitantes com 16 residências, conta com uma série de imóveis públicos ou
de utilidade pública tais como: Escola Municipal (com 06 salas) (01) e Igreja
(01).
BARRA MANSA (localizada no 1º distrito), com de população de aproximadamente 80 habitantes com 20 residências, conta com uma série de imóveis
públicos ou de utilidade pública tais como: Escola Estadual (com 6 salas) (01),
Igreja (01), Campo de futebol (01)e Posto de Saúde Municipal (com 4 salas)
(01).
CABECEIRAS DO VALÃO (localizada no 2º distrito), com população estimada de 250 habitantes com 56 moradias, conta com Escola (01), Posto de Saúde (01), Igreja (01), não dispõe de sistema de abastecimento de água coletiva e
sim através de poços rasos individuais.
14.2 – SISTEMAS EXISTENTES:
Em SÃO SEBASTIÃO DO ALTO o sistema existente conta com:
 Captação e bombeamento de água bruta no Rio Grande.
 Tratamento na ETA (capacitada para tratar 11 l/s, operando apenas 8 l/s,
17horas/dia).
 Reservatórios de água.
 Rede de distribuição em tubulação de vários diâmetros e tipos.
 Existe ainda o sistema anterior composto por 4 poços artesianos e 3 mananciais de superfície com a vazão total de aproximadamente 4,60 l/s,
com tratamento através de cloração, que fica em STAND-BYE podendo
entrar em operação emergencialmente caso necessite.
Em VALÃO DO BARRO o sistema existente conta com:

 Captação e bombeamento de água bruta no rio Negro.
 Tratamento na ETA (capacitada para tratar 7 l/s, operando 6 l/s, 20 horas/dia). .
 Reservatório de água.
 Rede de distribuição em tubulação de vários diâmetros e tipos, necessitando de extensão.
Em IPITUNA o sistema existente conta com:
 Captação e bombeamento de água bruta no rio Negro.
 Tratamento na ETA (Sistema Integrado ao de Jaguarembé (próximo
a Ponto de Pergunta).
 Rede de distribuição em tubulação de vários diâmetros e tipos.(O abastecimento é feito em linha, isto é, bombeamento em rede por período de 8
horas/dia )
Nas várias localidades SEM abastecimento da CEDAE, o abastecimento se
faz das seguintes maneiras:
Na localidade de IBIPEBA o sistema existente conta com:
 Poço artesiano.
 Bombeamento.
 Reservatório de água
 Rede de distribuição.
Nas localidades de GURUPÁ, RETIRO e BARRA MANSA ( parte ) os sistemas existentes contam com:
 Poços (cacimbas) ou nascentes.
 Rede de distribuição em tubulação de várias bitolas e tipos, necessitando
de extensão.
 sistemas não satisfatórios devido ao aparelhamento de infra-estrutura oferecido às comunidades pela diminuição de vazão principalmente nas
épocas de estiagem e nas de calor quando o consumo é maior, ocasionando racionamentos cada vez mais freqüentes.

Nas localidades de PONTE DO RIO NEGRO e PONTE FARIA os sistemas
existentes contam com:
 Captação de água bruta nos rios Negro e Grande respectivamente, tratamento comunitário e distribuição de água potável mantidos pela prefeitu-

ra. (Foram construídos novos reservatórios e a rede de distribuição atual
é composta por tubos PVC).
Na localidade de Minguta o sistema existente conta com:





Poço Artesiano;
Bombeamento;
Reservatório;
Rede de distribuição

Nas localidades de GUARANI, IPITUNA (Morro Alto) e BARRA MANSA
(parte) os sistemas existentes contam com:
 Captação de água bruta, distribuição de água bruta e tratamento individual (ETAR) mantidos pela prefeitura. (sistemas deficientes na operacionalização individual e também no caso da Barra Mansa pela diminuição de volume de água da barragem principalmente nas épocas de estiagem e nas de calor quando o consumo é maior, ocasionando racionamentos cada vez mais freqüentes).
QUADRO ANEXO NÚMERO E TIPO DE LIGAÇÕES E CONSUMO
MENSAL / CEDAE
São Sebastião do Alto
Dados processados pela CEDAE em MAIO DE 2006 apontam um total de 527
ligações ativas (ligação física entre a rede de distribuição pública e a edificação)
e de 602 economias (unidades abastecidas), conforme discriminado abaixo:
DESCRIÇÃO
Ligações
Economias

RESIDENCIAL
477
552

COMERCIAL
28
28

INDUSTRIAL
0
0

PÚBLICA

TOTAL

22
22

527
602

Quanto ao consumo, considerando as edificações de uso residencial, comercial,
industrial e público, foram faturados pela CEDAE, neste mesmo mês, um total
de 10.506 m3/mês.
Valão do Barro
Em Valão do Barro, os mesmos dados da CEDAE apontam um total de 446 ligações ativas e de 494 economias, conforme discriminado abaixo:
DESCRI-

RESI-

COMER-

INDUS-

PÚBLICA

TOTAL

ÇÃO
DENCIAL CIAL
Ligações
427
12
Economias 475
12

TRIAL
1
1

6
6

446
494

Quanto ao consumo, considerando as edificações de uso residencial, comercial, Industrial e público, foram faturados pela CEDAE um total de 7.573
m3/mês.
Ipituna
Em Ipituna, os mesmos dados da CEDAE apontam um total de 190 ligações ativas e de 196 economias, conforme discriminado abaixo:

DESCRIÇÃO
Ligações
Economias

RESIDENCIAL
185
191

COMERCIAL
4
4

INDUSTRIAL
0
0

PÚBLICA

TOTAL

1
1

190
196

Quanto ao consumo, considerando as edificações de uso residencial, comercial, Industrial e público, foram faturados pela CEDAE um total de 3.078
m3/mês.

CROQUI DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
(SISTEMA ATIVO)

CROQUI DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
(SISTEMA RESERVA)

CROQUI DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DE VALÃO DO BARRO

17.2.2.2. Rede de Esgotamento Pluvial
A cidade de São Sebastião do Alto dispõe de uma rede de esgotamento pluvial implantada pela Prefeitura e que se apresenta bem distribuída em toda a sua
área urbana. O material empregado é a manilha de concreto, cujos diâmetros variam entre 80,60, 40 e 30m. Toda rede é lançada em uma galeria coberta em concreto armado seguindo o leito natural do córrego“natural” da Tocaia, que atravessa a cidade e corre para o rio Grande. A declividade do sítio é considerada
boa para a drenagem natural.
Em Valão do Barro também se encontra implantada pela Prefeitura uma rede de esgotamento pluvial em todas as ruas. O material empregado é o mesmo e
os diâmetros variam entre 80, 60, 40 e 30cm.
O lançamento é feito no córrego Valão do Barro, que desemboca no rio Negro, apresentando a área urbana uma declividade regular para a sua drenagem
natural.
Em Ipituna a rede de esgotamento pluvial implantada em todas a s ruas desemboca no Córrego Ipituna.
17.2.2.3. Rede de Esgotamento Sanitário
Na cidade de São Sebastião do Alto encontra-se implantada pela Prefeitura
uma rede de esgotamento sanitário em toda a área urbana.
Bem distribuída, esta rede se apresenta toda em PVC, cujos diâmetros variam entre 100 e 150 mm, sendo o lançamento feito da mesma forma que o pluvial, ou seja, na galeria de concreto armado seguindo o leito natural do córrego“natural” da Tocaia, que corre para o Rio Grande.
Esta galeria tem 1,20m x 1,50m como dimensões e passa subterrânea pela
rua Hermes Dalmas, seguindo pela rua João Luiz Daflon, que são paralelas a Rua
Dr. Júlio Vieitas.
Embora não haja nenhum tratamento desses efluentes, o sistema não tem apresentado problemas para a cidade. Entretanto existe projeto para construção de
uma estação de tratamento de esgoto.
Em Valão do Barro também se encontra implantada pela Prefeitura uma rede de esgotamento sanitário com as mesmas características, sendo o lançamento
feito sem nenhum tratamento prévio no córrego Valão do Barro, cuja pouca profundidade e pequena vazão prejudica o escoamento, também existe projeto para
construção de uma estação de tratamento de esgoto.
Em Ipituna há implantada uma rede de coleta e tratamento sanitário, utilizando tubulação em PVA que variam entre 100 a 200 mm, direcionadas a estação de tratamento, constituídas por lagoas de decantação. Nas áreas não atendi-

das pela rede de coleta, foram implantadas sistema de fossa / filtros individuais.
Toda a sede do distrito encontrada-se com infra-estrutura de saneamento.

17.2.3. Estabelecimentos Urbanos
Quanto aos equipamentos urbanos implantados na sede do Município e dos
demais Distritos, verifica-se que os mesmos, em seu conjunto não denotam a dependência de tais distritos em relação à sede municipal o que é decorrente dos
fatores já apresentados. Assim, dependem tais núcleos urbanos de outros centros
regionais mais desenvolvidos, não só em termos de infra-estrutura, mas no que
se refere a comércio e serviços mais especializados, uma vez que os mesmos ainda não dispõem de um conjunto de equipamentos básicos que atenda satisfatoriamente a demanda local, o que, por outro lado, decorre ainda do pouco contingente populacional existente nessas localidades, incapaz de viabilizar a instalação de certos estabelecimentos.
Uma análise quanto ao atendimento desses equipamentos em relação as necessidades da população releva algumas carências, as quais são descritas a seguir:
a) Distrito Sede
- Na área de abastecimento e distribuição alimentar, verifica-se a inexistência de
um matadouro municipal, uma vez que esta atividade vem sendo desenvolvida
em outros municípios;
- Na área comercial e financeira, salvo 03 (três) Agências bancárias, a cidade
não conta com nenhum estabelecimento de prestação de serviços;
- Na área de hospedagem, a cidade carece de uma infra-estrutura compatível com
essa necessidade, conta apenas com 1 pousada.
- Na área de Educação, a principal carência refere-se a equipamentos voltados
para o ensino técnico-profissionalizante, visto que já é constatada uma demanda latente por parte da população, especialmente aquela classificada como “em
idade não produtiva”;
- Na área de Infra-Estrutura, a cidade com 1 (um) posto de abastecimento de
combustível e nenhum terminal rodoviário;
- Na área de Lazer e Cultura, a maior carência refere-se a equipamentos de lazer
educacional (cultural), fator indutor para o desenvolvimento de atividades sócio-culturais e para o conseqüente dinamismo do centro urbano como um todo.

Entretanto á de se destacar o Centro Cultural, que desenvolve dentre outras, oficinas de artesantao, teatro, musica, corte e costura, pintura, canto e coral;
- Na área institucional, observa-se que nem todos os órgãos ligados as administrações Federal e Estadual com atuação no município dispõem de escritórios
locais, o que impossibilita um contato mais estreito entre a administração municipal e os mesmos.
- Possui 1(um) Destacamento de Policia Ostenciva e1(uma) Delegacia.
b) Demais Distritos
Nas demais sedes distritais, considerando-se os respectivos níveis hierárquicos (ainda em relação a população residente), observa-se que em relação a Valão
do Barro as principais carências referem-se a equipamentos comerciais e financeiros, no entanto conta com 1(uma) Agencia Distrital, 1(um)Pronto Socorro 24
horas, 1(um) Centro de Atençao Psicossocial, Escolas, 1(uma)Creche, 1(uma)
agencia bancária, 1 (um) Destacamento de Policia Ostenciva, 3(três) postos de
combustíveis, dentre outros.
Quanto a Ipituna, tais carências relacionam-se a agencia bancária, posto policial, creche, distribuição alimentar e infra-estrutura. Possui Agencia Distrital,
Posto de Correios, Posto de Saúde, dentre outros.
17.2.4. Limpeza urbana
Os serviços de limpeza urbana estão a cargo da Prefeitura, sendo coordenados pela Secretaria Municipal e Obras, Transporte, Telecomunicações e Serviços
Públicos e Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Traçando-se um diagnóstico da qualidade desses serviços em relação as necessidades da população, percebe-se, de um modo geral, que os serviços de limpeza pública e coleta domiciliar são desenvolvidos de forma eficiente. Por outro
lado, a disposição final por meio de vazadouros é desaconselhável, além das áreas destinadas para tal fim não serem cercadas e vigiadas, facilitando a entrada
de catadores.
Quanto ao lixo hospitalar, não têm sido verificado problemas em sua coleta
e disposição final.
Recentemente foi construída uma usina de reciclagem e compostagem de
resíduos sólidos na zona rural do 1º Distrito onde será finalizado todo o lixo do
Município.
17.2.5. Transporte Coletivo

O município de São Sebastião do Alto conta com o serviço de transporte coletivo intermunicipal, prestado por empresas particulares, que realiza o transporte diário de passageiros entre a sede do Município e as cidades de Itaocara, Macuco, Nova Friburgo, Niterói, Cachoeiras de Macacu, Bom Jardim, Cordeiro,
Cantagalo e outros.
O município, executa o transporte coletivo escolar, através da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, beneficiando os alunos da rede municipal de
ensino bem como para o deslocamento intermunicipal dos alunos de ensino superior.
Não existe transporte alternativo no município, sua implantação dependera
de regulamentação estadual.
17.3. LEGISLAÇÃO URBANA
17.3.1. Caracterização
O Município de São Sebastião do Alto conta com os seguintes instrumentos
legais destinados a dispor sobre a sua organização administrativa, política, econômica e social e a atuar sobre a ordenação e controle do uso e ocupação do solo
urbano:

17.3.2. Diagnóstico
Como pode-se perceber, o Município de São Sebastião do Alto ainda não
dispõe de todos os instrumentos legais básicos necessários de forma a orientar e
disciplinar o seu desenvolvimento nas esferas mencionadas, especificamente no
que se refere ao uso e ocupação do solo. Isto, por sua vez, corrobora para o agravamento dos problemas decorrentes de tal carência ao longo do tempo uma vez
que não há mecanismos que respondam as solicitações que se imponham neste
sentido.

Anexo II

DIRETRIZES
APRESENTAÇÃO

O presente capítulo, parte do Plano Diretor Integrado ao Meio Ambiente do
Município de SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, contempla as diretrizes estabelecidas para o mesmo com base nas etapas anteriores do trabalho e relativas ao diagnóstico do Município e discussão do prognóstico. As Diretrizes aqui apresentadas foram ordenadas em seis grandes grupos, de modo a facilitar o entendimento
das mesmas e a sua leitura. Os seis grandes grupos são representados pelas Diretrizes Ambientais, Físico-Espaciais, de Infra-Estrutura, de Desenvolvimento Econômico-Social, Institucionais e Legais.
É importante ressaltar a colaboração das entidades civis na discussão do Diagnóstico e Diretrizes.
18. DIRETRIZES
18.1 DIRETRIZES AMBIENTAIS
A vegetação de um modo geral, atualmente apresenta-se bastante reduzida
em relação a sua cobertura vegetal original. Hoje, observa-se a presença de ilhas
de matas de diferentes tamanhos e graus de preservação, o que é prejudicial para
a troca de material genético entre as espécies e que interfere na recuperação das
matas. Conseqüentemente, a fauna da região também apresenta-se bastante reduzida.
Visando a conservação da cobertura vegetal existente torna-se necessário o
estabelecimento de uma ou mais áreas de preservação da flora e da fauna legalmente estabelecidas e protegidas de fato com a ocupação imediata do órgão
competente na maioria dos municípios.
É importante salientar uma proposta de preservação das matas das encostas
e das matas ao longo dos cursos d’água, procurando combater a erosão e o assoreamento dos ambientes aquáticos.

Outra questão interessante a ser implantada é o estabelecimento de programas de recuperação de matas nativas nas áreas de encostas e das margens dos
rios, assim como reflorestamentos para o extrativismo vegetal.
No que se refere à fauna, para que haja a sua preservação e até mesmo recuperação de uma parte é preciso que se estabeleçam regras ou que se respeitem
normas já existentes.
A educação ambiental é o primeiro passo para a conscientização da importância do ambiente integrado. Um bom programa de educação ambiental faz uma
comunidade buscar meios e soluções para que suas diversas atividades sejam desenvolvidas sem acarretar prejuízos à fauna e flora.
Com o objetivo de preservação e recuperação do ambiente natural da região,
sugere-se que sejam tomadas as medidas descritas a seguir:

18.1.1. QUANTO AO CONTROLE DA POLUIÇÃO E A RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
 Buscar o entrosamento e apoio de órgãos Estaduais e Municipais para despoluir corpos d’água reconhecidos como áreas de especial interesse ambiental e
já degradadas ou em curso.
 Elaborar e executar planos de manejo. Efetuar ações no sentido da demarcação, avaliação dos usos atuais e propostos no Plano de Manejo e Fiscalização
do cumprimento das restrições impostas.
 Elaborar e executar planos de reflorestamento priorizando áreas propícias a tal
finalidade conforme indicada no zoneamento agroecológico.
 Cadastrar toda cobertura vegetal remanescente para estabelecer o Plano de
Preservação e Manejo da Fauna e Flora existente.
 Estabelecer princípios de auto-suficiência e tecnologias apropriadas para alcançar o desenvolvimento sustentável do Município.
 As áreas de especial interesse ambiental do município incluem áreas reconhecidas como de preservação permanente, as quais não comportam qualquer tipo de uso por serem destinadas a preservação de ecossistemas naturais, sendo
vedada a exploração de seus recursos minerais e a degradação de sua cobertura vegetal.
 A cobertura vegetal que contribui para a estabilidade das encostas, em vertentes reconhecidas como áreas de risco, com mais de 45 (quarenta e cinco
graus) ou situadas acima de 25m (vinte e cinco metros) de altitude recoberta
de vegetação nativa, compreendem áreas de preservação.

 O programa de controle da poluição e das agressões ao ambiente deverá ser
desenvolvido em estreito entrosamento e com apoio de órgãos federais, estaduais e municipais.
18.1.2. QUANTO A PROTEÇÃO DE MANANCIAIS
 Efetuar o levantamento e mapeamento dos corpos d’água, visando a preservação da qualidade de suas águas e de suas margens;
 Classificar os recursos hídricos, estabelecendo os usos preponderantes possíveis, para garantir a qualidade da água para a vida aquática, conforme norma
técnica da FEEMA.
 Buscar gestão conjunta com municípios vizinhos das áreas de mananciais hídricos.
 Efetuar controle por monitoramento na captação da água destinada ao uso “in
natura” procedente de novos mananciais e fontes.
 Tornar áreas de preservação permanente as áreas das bacias de captação e de
todos os mananciais hídricos.
 Elaborar zoneamento hidroagrícola e reflorestamento ciliar.
18.1.3. QUANTO AOS REFÚGIOS ECOLÓGICOS
 Fazer o levantamento e o cadastramento de toda cobertura vegetal remanescente, bem como das áreas de várzeas e, estabelecer um programa de preservação dos refúgios ecológicos.
 Permitir a regeneração natural e fomentar a regeneração artificial da vegetação autóctone.
 Implantar uma cobertura vegetal adequada para salvaguardar variedades alimentares suficientes e eficientes sobre a cadeia trófica.
 Promover a reprodução de espécies de animais silvestres, destinados ao repovoamento faunístico.
 Permitir estudos biológicos e preservar espécies raras e em risco de extinção.
 Proteger, fiscalizar e controlar usos, efeitos e influência de terceiros, prejudiciais aos objetivos dos refúgios ecológicos.

 Proceder a adequação de locais destinados a proteção faunística em ambientes
naturais.
 Promover medidas de proteção a fauna psicicola e lacustre, com ênfase as de
“habitat” restrito, às nobres e as raras.
 Acompanhar os processos de envenenamento da fauna aquática, decorrente de
lançamentos de agrotóxicos, despejos industriais e urbanos em afluentes diretos, e coibir tal ação.
18.1.4. QUANTO A AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL
 Exigir a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental-EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental-RIMA para atividades, instalações e outras iniciativas, de origem pública ou privada;
 Exigir elaboração de EIA e RIMA em atividades, instalações e iniciativas listadas na Lei Estadual específica além daquelas apontadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
 Qualificar o corpo técnico da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para as
tarefas de avaliação dos EIA/RIMA, através de entendimento com órgãos Estaduais e Universidades.

18.1.4. QUANTO A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO
 Deverá ser realizado um trabalho de cadastramento e pesquisa de todas as cavidades espeleológicas do município. As grutas e cavernas são protegidas pór
lei.
18.1.4. QUANTO A FISCALIZAÇÃO PELA PREFEITURA DAS ÁREAS
SOB REGIME DE LICENCIAMENTO
 É da competência da Prefeitura Municipal outorgar licenças provisórias para a
exploração de brita, areia para construção, argila para cerâmica comum e calcário para corretivo do solo, sendo a licença definitiva de competência da
FEEMA. No entanto também é de responsabilidade direta do poder municipal
a fiscalização sobre estas atividades minerarias, de modo a evitar a degradação ambiental.

18.2. DIRETRIZES FÍSICO-ESPACIAIS
18.2.1. CLASSIFICAÇÃO DAS TERRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO PARA SEU USO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO
O mapa de classificação de terras do município de São Sebastião do Alto
para seu uso, conservação e recuperação, pretende fornecer elementos mínimos
para planejar a priori, os possíveis projetos referentes ao uso e conservação dos
recursos naturais e uma recuperação das terras degradadas, visando um desenvolvimento regional sustentável.
O referido mapa foi elaborado através dos mapas de Unidades geomorfológicas e de Erosão Atual, além da Imagem de Satélite LANDSAT (1:50.000 –
1991) e das folhas do IBGE (1:50.000 – 1969).
As terras foram classificadas segundo as 8 classes de capacidade de uso definidas pelo Manual da Ciência do Solo de Lucio S. Vieira (1975). Este método
de classificação foi escolhido mais por seu didatismo do que pela sua atualidade.
O mapa, pelo seu caráter preliminar, não tem a profundidade e a abrangência de
um Zoneamento Agroecológico, que demandaria uma série de outros estudos que
não estão no escopo de um Plano Diretor.
Primeiramente, lançou-se numa transparência todas as áreas do município
recobertas por vegetação arbórea densa (matas e capoeiras), áreas de brejo ou
afloramentos rochosos. Para isso, utilizou-se principalmente a imagem LANDSAT, que recobre praticamente todo município. O extremo norte, por não possuir
cobertura satelitária disponível, foi interpretado através da folha do IBGE correspondente. A seguir, associaram-se as classes de uso das terras as unidades de
relevo (vide item 3 do Diagnóstico, GEOMORFOLOGIA E SOLOS) segundo a
interpretação dos técnicos envolvidos, conforme o quadro:
CLASSES
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

UNIDADES DE RELEVO OU GEOMORFOLÓGICAS
Não ocorre no município
Pli, Peb-a e Pes-a
Peb-b, Pes-b, Peb-c e Pes-c
Peb-d e Pes-d
Pli e Gi
Pesr
AS, ASre e Pesre (erosão c e d)
Pode ocorrer em todas as unidades

Para cada classe instituiu-se uma legenda, que foi lançada sobre a transparência supra-citada, tendo como base as unidades geomorfológicas cartografadas.
O elemento básico utilizado para a classificação das terras do município,
portanto, é o relevo. Este, mais que qualquer outro, foi o fator que condicionou a

ocupação do município e é o fator que condicionará uma melhor utilização de
suas terras no futuro.
Também são representadas no mapa, associações entre classes em áreas onde ocorrem características de uso de terras semelhantes ou simultâneas. No caso
do município de São Sebastião do Alto, ocorre apenas a associação entre as classes II e V, pois a escala do mapeamento não permite uma definição mais precisa
do limite dessas duas áreas de uso.

18.2.2. O MAPA DE CLASSIFICAÇÃO DAS TERRAS DO MUNICÍPIO
DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO PARA SEU USO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO
 Classe II
São terras localizadas em áreas de relevo plano a suave-ondulado e classificadas como boas. Possuem alguma susceptibilidade a erosão quando cultivadas.
Em alguns locais é comum ocorrer excesso de água, necessitando a realização de
drenagem, em outros pode ser constatada uma baixa capacidade de retenção de
água. Estas deficiências limitam o uso da terra ou requerem alguma atenção especial ao longo do ano.
No município de São Sebastião do Alto estas terras ocorrem nas planícies de
alguns corpos d’água e nas áreas de relevo suave marginais a estas. Entre estas
áreas destacam-se as baixadas dos córregos Ipituna, Ibipeba, Retiro, Vargem Alta, Valão do Barro e da Cidade.
São áreas propícias a uma agricultura intensiva. As práticas de conservação
são simples e facilmente aplicáveis, tais como cordões de contorno, cobertura de
proteção, manejo simples de água, rotação de culturas e uso de fertilizantes. As
culturas anuais (hortaliças, mandioca, arroz, batata, cana-de-açúcar, feijão, tomate, inhame, abóbora, etc) devem prevalecer sobre as culturas perenes e a atividade de pecuária pode ser realizada em menor proporção.
No município, estas áreas são predominantemente ocupadas por uma pecuária extensiva, ou mesmo, não utilizadas.
 Classe III
As terras definidas como Classe III predominam no município de São Sebastião do Alto. São áreas de erosão atual muito forte, localizadas sobre relevo
moderadamente ondulado, com declividades de encosta geralmente variando entre 20 e 40 graus.

A utilização destas terras requer, de modo geral, intenso cuidado para controlar a erosão da camada superficial do solo, além de práticas especiais de melhoramento da terra. Em praticamente toda a superfície desta classe, a camada de
solo orgânico (horizonte A) já não mais existe, estando exposto o topo do horizonte B menos fértil.
São áreas recomendadas principalmente para o plantio de culturas perenes
(fruticultura) e em alguns setores, as culturas anuais. A pecuária deve ocorrer
como atividade paralela, sendo recomendada a criação semi-confinada e o manejo adequado das pastagens para se evitar a compactação e a perda do solo. Nas
porções mais íngremes desta classe, recomenda-se o plantio de florestas homogêneas.
A maior parte dessas terras, hoje é utilizada para uma pecuária extensiva e
de baixa produtividade, sendo predominantemente recobertas por pastos naturais.
O controle do processo acentuado de erosão destes solos só será possível através
de um uso diversificado e do manejo adequado dessas terras.
 Classe V (associada a Classe III)
Consideram-se terras de Classe V as áreas de várzea dos principais cursos
d’água, onde os solos apresentam problemas de hidromorfismo transitório ou
permanente, possuindo sérias limitações por excesso de água e falta de aeração.
Os típicos destas áreas são os Glei.
Algumas porções desta classe podem ser utilizadas para culturas periódicas
(hortaliças, milho, tomate e feijão), pastagens e culturas anuais, desde que recuperadas através de obras de drenagem ou regularização de áreas inundáveis. Estas terras apresentam bom potencial para o plantio de arroz.
No Município de São Sebastião do Alto esta classe de terras foi identificada
nas baixadas do Rio Negro e de alguns de seus afluentes.
 Classe VI
As áreas definidas como Classe VI possuem geralmente relevo bastante dissecado e declividades acentuadas, sendo representadas pela unidade geomorfológica Peneaplano Soerguido Ativado.
As terras desta classe ocupam principalmente a porção sul do município, notadamente as partes mais altas.
São terras não recomendadas para qualquer cultivo de ciclo curto ou mesmo
para a pecuária. Estas áreas sofreram intenso desmatamento durante o Ciclo do
Café, perdendo praticamente toda a camada superficial de solo orgânico, estando
exposto atualmente o horizonte B pouco fértil. Por isso, a erosão atual dessas encostas é bastante forte.
A principal atividade recomendada para as terras desta classe é o reflorestamento com espécies econômicas. Estas terras podem incluir em menos propor-

ção áreas agriculturáveis localizadas, principalmente culturas perenes (fruticultura).
As áreas incluídas nesta classe são predominantemente constituídas por pastos naturais, onde se pratica uma pecuária extensiva e de baixo rendimento. Esta
atividade, por sua vez, colabora com a aceleração dos processos erosivos, que já
vem atuando de maneira acentuada desde o século passado.
 Classe VIII
Foram incluídas nesta classe, todas as áreas municipais cobertas por vegetação densa (matas e capoeiras), zonas rochosas e pedregosas, além das áreas de
brejo.
Visto o intenso desmatamento que ocorreu no município desde o século
passado, a importância dos poucos remanescentes de mata ainda existentes, a
forte susceptibilidade e erosão das áreas florestadas devido ao relevo acentuado e
a disponibilidade no município de outras áreas aptas a diversificação do setor
primário (vide sub-itens anteriores), deve se considerar as superfícies cobertas
por matas e capoeiras como áreas de preservação ambiental permanente.
Os ecossistemas de brejo existentes, notadamente no rio Negro e noroeste
do município, também deverão ser considerados áreas de preservação ambiental.
As áreas rochosas ou pedregosas foram incluídas nesta classe devido a sua
inaptidão para qualquer tipo de atividade agropecuária.
18.2.3. DIRETRIZES
O Mapa de Classificação de terras do Município de São Sebastião do Alto
para seu Uso, Conservação e recuperação já apresenta, por si só, uma série de
importantes diretrizes orientadas para um melhor utilização das terras do município. Entretanto este mapa, como abordado anteriormente, é um trabalho preliminar (um ponto de partida) que deverá ser seguido por estudos mais detalhados
e abrangentes. Dentre estes estudos, destaca-se o ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO.
O zoneamento tem o significado de regulamentação de uso da terra para diversos fins, visando a proteção do ambiente e a garantia de desenvolvimento sustentado. Resulta da análise interdisciplinar e integrada de características do meio
ambiente, consistindo do diagnóstico físico, social e econômico e, por fim, do
planejamento de uso e da destinação própria de áreas específicas.
O Zoneamento Agroecológico leva em conta os fatores da produção agrícola e suas relações com a dinâmica ambiental e econômica, visando o equilíbrio
do meio ambiente e a produção sustentada. Tem como base, os limites de mapeamento de solos e aptidão agrícola das terras, inserindo dados de clima, fito-

fisionomia, relevo, drenagem, fertilidade, uso atual, fragilidade de ecossistemas
ante o impacto de atividades produtivas e legislação ambiental vigente.
As classes de aptidão agroecológica atribuídas a cada unidade ambiental,
definem a vocação das terras de modo a manter suas condições ecológicas e
permitir o uso racional, provocando sobre os ecossistemas, o mínimo de impacto
negativo. As classes básicas de aptidão agrícola consistem de preservação, conservação, extrativismo, lavoura e pecuária, além de manejo florestal, reflorestamento e dados a nível de planejamento do uso da terra.
O órgão indicado para a elaboração do Zoneamento Agroecológico do município é o Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). O SNLCS/EMBRAPA
desenvolveu a metodologia mais adequada para a realização deste trabalho e já
vem atuando a vários anos na pesquisa e planejamento do uso e aptidão das terras do nosso Estado. Este órgão já elaborou, como projeto piloto, o Zoneamento
Agroecológico do Município de Itaocara e já concluiu o Zoneamento Agroecológico do Estado do Rio de Janeiro na escala 1:250000.
Este trabalho deverá ser executado em conjunto com os técnicos locais da
EMATER. A participação da EMATER na elaboração do Zoneamento Agroecológico, além de gerar um aprimoramento técnico de seus extensionistas, possibilitará que estes no futuro venham a trabalhar na aplicação e cumprimento do zoneamento, embasados em sólida base teórica.
O cumprimento do Zoneamento Agroecológico pelos agricultores e pecuaristas, ou mesmo pelos proprietários interessados em implantar ou diversificar
atividades produtivas, facilitará a obtenção de financiamentos tanto a nível estadual, como federal.
Portanto:
 Recomenda-se a elaboração do ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO DO
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, que servirá como principal
instrumento de ação e planejamento no esforço de diversificação e incentivo
de seu setor primário.
18.2.3.1. Quanto ao Desenvolvimento do Setor Mineral
 Recomenda-se que seja realizado um Relatório de Potencialidade Mineral do
Município, onde serão levantadas as jazidas dos bens minerais existentes, os
melhores métodos de exploração, a cubagem (dimensionamento) das jazidas, a viabilidade econômica, as medidas de controle ambiental.

18.2.3.2. Quanto a Estação de Controle e Verificação de dados

 Recomenda-se a implantação no município de uma ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA AUXILIAR (CA) que forneça dados diários de temperatura (máxima e mínima), precipitação pluviométrica e direção e velocidade dos ventos
(obtidas através de um anemógrafo).
Sua implantação seria viabilizada através de um convênio entre a Prefeitura Municipal, as Cooperativas Agropecuárias e o Centro Regional de Meteorologia e Climatologia do Rio de Janeiro, órgão do Departamento Nacional
de Meteorologia. A Estação deverá ser implantada em local que melhor atenda o desenvolvimento do setor agropecuário do município. O conhecimento
das flutuações climáticas das safras e das tendências climatológicas mensais
de uma região é vital para a definição de práticas de manejo adequado para a
agricultura e seus recursos naturais.

18.2.3.3. Quanto ao Planejamento do Uso e Ocupação do Solo Urbano
A dinâmica urbana atual do município, influenciada ainda por diversos fatores externos, evidencia, a partir das conseqüências espaciais que de resultam,
discrepâncias quanto ao uso e ocupação do solo, carecendo as áreas urbanas do
município de um planejamento físico-territorial capaz de orientar não só o seu
crescimento mas de atuar sobre a sua morfologia, criando condições para uma
melhor utilização e ocupação do espaço urbano em todos os níveis.
Da mesma forma, ainda não dispõe a Administração Municipal de cartografia apropriada de modo a embasar estudos e proposições neste sentido, o que
demonstra, hoje, sob este aspecto, a fragilidade da própria ação de se planejar o
espaço urbano.
Assim, no intuito de que o município disponha de instrumentos para traçar e
implantar as suas estratégias em relação a ordenação de seu crescimento urbano,
foram elaboradas as seguintes diretrizes:
 Quanto ao Cadastramento Físico-Territorial
 Visando instrumentalizar as ações governamentais quanto ao controle e
planejamento do uso e ocupação do solo urbano (e ainda em relação a utilização das terras), deverá a Administração Municipal dispor dentro de um
prazo de 3 anos de um levantamento aerofotogramétrico do município, o
qual deverá ser reconstituído em plantas planialtimétricas nas seguintes
escalas: 1:50.000 e 1:20.000, considerando-se todo o município, e
1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000, considerando-se as sedes distritais.

Da mesma forma, um novo sobrevôo para atualização deste levantamento
deverá ser realizado pelo menos de 10 em 10 anos.
 Deverão ser elaborados, a partir da reconstituição em planta do levantamento aerofotogramétrico, plantas de cadastramento da divisão fundiária
do município a nível rural e urbano.
 Quanto ao Plano de desenvolvimento Físico-Territorial
* Para definição do Plano de Desenvolvimento Físico-Territorial relativo às
áreas urbanas do município, que deverá ser estabelecido por Lei, conforme
mencionado nas diretrizes relativas a legislação, deverão ser consideradas as
seguintes premissas:

- A proteção do conjunto paisagístico natural e de todo o conjunto de valor histórico ou correlato, não devendo os mesmos ser descaracterizados frente a expansão ou adensamento da ocupação urbana;
- A utilização e ocupação atual do solo urbano, considerando-se a distribuição espacial das funções urbanas (administrativas, comerciais e serviços), de forma a estabelecer zonas de uso compatíveis com o desenvolvimento das mesmas e em relação ao uso residencial;
- O desestímulo ao uso industrial nas áreas urbanas, salvo manufatura;
- O estímulo a uma forma de ocupação não adensada do espaço urbano,
inclusive no que diz respeito a tendência a verticalização das edificações;
- O crescimento e disposição harmônica da malha urbana em relação as
condições físicas existentes;
- A necessidade de serem determinadas áreas de interesse urbano visando
as possíveis expansões das áreas urbanas e que, no caso, devem acompanhar as várzeas dos vales contíguos as mesmas, não devendo ser incorporadas, neste sentido, áreas de encostas e de preservação;
- A proteção das encostas mediante o estabelecimento de uma cota máxima para a ocupação daquelas onde este processo já se verifica e o desestímulo à ocupação daquelas que ainda não foram ocupadas, considerando-se não só a proibição sumária de ações neste sentido, mas o esta-

belecimento de cotas e declividades máximas admissíveis, além de
normas construtivas para tal fim;

* Como complemento ao Plano de Desenvolvimento Físico-Territorial, deverá
ser elaborado a nível de projeto (básico e executivo) um Plano Urbanístico e
Paisagístico para todas as sedes distritais do município dentro de um prazo
de 3 anos após a elaboração do PDFT, de forma a sedimentar as próprias determinações por ele estabelecidas. Este plano deverá ser aprovado por Lei e
sua implantação deverá ser efetuada após sua aprovação.
 Quanto aos Perímetros Urbanos
* A determinação dos perímetros urbanos das sedes distritais do Município,
estão dispostas nas seguintes leis: Lei n. 12, de 05 de dezembro de 1980,
Institui a Zona Urbana do Município de São Sebastião do Alto(inclui os distritos de São Sebastião do Alto-sede-, e Valão do Barro – 2º Distrito) alterada pela Lei n. 466, de 25 de outubro de 2004; Lei n. 79, de 05 de agosto de
1988, Cria o 3º Disitro em Ipituna.
18.3. DIRETRIZES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
As diretrizes aqui formuladas decorrem do diagnóstico feito para este município, sem contudo ignorar a sua intenção no âmbito macroeconômico regional e
nacional, e abrem um quadro de possibilidades de intervenção voltado para a reformulação do perfil econômico regional e municipal, uma vez que não se poderá contemplar linhas de ações políticas e operacionais no âmbito isolado de cada
município, como se fossem compartimentos territoriais e políticos estanques, sob
pena de tornarem tais procedimentos inóculos, dado o fato de que os entraves
estruturais e conjunturais ainda que manifestem-se na esfera de cada município,
eles por sua vez são oriundos de realidades e fatos mais amplos, o que torna implícita uma atuação política e operacional conjunta com outras esferas organizacionais.
Vigora na região baixa perspectivas de desenvolvimento econômico e social para as próximas décadas, provenientes, motivados e sustentados por fatores
econômicos endógenos regionais. Este processo de esvaziamento econômico regional no qual está inserido o município de São Sebastião do Alto, tem acentuado-se de forma dramática ao longo do tempo, a ponto de constituir um bolsão de
subdesenvolvimento regionalmente estabelecido e inserido na região sudeste do
Brasil.

Em legítima busca de mercado de trabalho e de melhores condições de sobrevivência, a população economicamente ativa da região centro-norte fluminense contribui sobremaneira para o aumento do fluxo migratório rumo aos centros
economicamente mais dinâmicos, cujo destino definitivo é invariavelmente as
favelas e os bairros periféricos, contribuindo para o agravamento das patologias
urbanas e sociais, da informalidade econômica e das desconformidades ambientais destes centros.
A entropia econômica da região na qual está inserido o município de São
Sebastião do Alto, é explicada pela soma perversa de vários entraves conjunturais e estruturais, que remontam ao esgotamento do ciclo cafeeiro regional, que
por sua vez trazia implícito em si as contradições que iriam inviabilizá-lo regionalmente levando a exaustão as terras incorporadas ao ciclo da rubiácea, exigindo em decorrência vultosos investimentos para a sua reutilização, além do fato
de a região apresentar uma topografia bastante acidentada, inibindo a expansão
das atividades agropecuárias, comprometendo desta forma os ganhos de escala e
a produtividade marginal daquela que é a principal vocação econômica regional.
Por outro lado, a pecuária extensiva e de baixa produtividade, sofre ao longo
das últimas décadas, um grave processo de descapitalização. A exceção do município de Cantagalo, importante pólo cimenteiro, a maioria dos municípios sobrevive em função de pequenas culturas que beiram o nível da subsistência, cujos produtores sofrem das vicissitudes impostas pelos atravessadores, que deprimem os preços ao nível do produtor e os inflam ao nível do consumidor final, e
de uma pecuária extensiva e de baixíssima produtividade marginal, quando não
negativa, apresentando ambas as atividades um reduzido impacto na geração local de emprego e renda, em suma trata-se de uma região periférica a Rota de expansão da fronteira de modernização agropecuária, e extremamente secundária
em termos de investimentos industriais, circunstância que traduz-se na ausência
de vantagens competitivas globais e nível estadual e nacional.
Além dos problemas estruturais e conjunturais intrínsecos a região, o centro-norte fluminense defronta-se com a ação de dois fatores externos no sentido
de minorar a sua dinamicidade econômica, contribuindo sobremaneira para a redução da sua capacidade de atrair novos investimentos. De um outro lado sofre a
concorrência oferecida pelo Estado do Espírito Santo, que sob o impulso dos incentivos fiscais nas décadas de 1970 e 1980, tornou-se uma economia de aglomeração que, por si só, faz com que aquele estado constitua uma excepcional
alternativa para a localização de novos projetos. Por outro lado, a região centronorte e noroeste fluminense, sofre também a competição da área metropolitana
do Rio de Janeiro, que oferece a maioria dos atrativos necessários para a localização de empreendimentos industriais, concentrando cerca de 80% do mercado
consumidor do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, muito dos projetos industriais
ou agroindustriais optam pela região metropolitana do Grande Rio ou pelo Estado do Espírito Santo, neste vácuo econômico no qual insere-se o município de
São Sebastião do Alto, cujo padrão de desenvolvimento determina reduzidos

graus de integração e interação com os principais centros e espaços economicamente mais dinâmicos da economia estadual e nacional.
Diante deste quadro, cumpre explicitar para posterior implementação, diretrizes de desenvolvimento regional como forma de viabilizar a região e por conseqüência, cada um dos municípios nela inseridos, fazendo-os abandonar as sendas dos problemas econômicos e sociais, transformando-os a médio prazo em
significativos pólos geradores de trabalho, renda e de riquezas, visando ao bem
estar de suas respectivas populações, e contribuindo de forma efetiva para estabelecer um definitivo ponto de inflexão no sentido de estancar os problemas de
amplo espectro vigentes nos grandes centros urbanos economicamente mais dinâmicos do Estado do Rio de Janeiro, e que são em grande parte provocados pelo
crescimento econômico comprovadamente desigual presente no Estado do Rio
de Janeiro.

18.4. DIRETRIZES DE INFRA-ESTRUTURA
A infra-estrutura do município abordada e todos os seus aspectos, evidencia
um quadro de muitas carências, especialmente no que diz respeito à infraestrutura básica. Algumas delas já contam com soluções previstas, enquanto outras vão requerer uma maior atenção e investimentos diretos por parte da Administração Municipal, de forma a que este quadro venha a ser revertido em prol do
desenvolvimento do Município como um todo. Neste sentido, foram elaboradas
as seguintes diretrizes:

18.4.1. Quanto ao Sistema Viário
18.4.1.1. Quanto à Malha Rodoviária sob Jurisdição Estadual e Municipal
Deverão ser implantados programas de pavimentação, manutençao e recuperação, incluindo sinalização.

a) Quanto às Rodovias sob Jurisdição Estadual
* As rodovias ainda e situação física de leito natural deverão passar a condição
de RODOVIA IMPLANTADA, de acordo com as normas de projeto fixadas
pelo DER, cabendo a Administração Municipal a responsabilidade de agilizar
tal procedimento junto ao órgão responsável, no caso o DER.

* Quanto a pavimentação, caberá prioridade para as obras referentes as rodovias
que ainda não se encontram pavimentas.
* Quanto a conservação (incluem-se aqui as obras de arte), caberá a Administração Municipal encaminhar ao referido órgão os respectivos pedidos para tais
obras, considerando sempre como prioritárias as rodovias em piores condições de tráfego e tendo em vista sua importância econômica para o municipio.
* Quanto a sinalização, caberá a Administração Municipal encaminhar ao referido órgão pedido para um novo projeto de sinalização rodoviária, considerando a necessidade de se restabelecer as sinalizações de trânsito e indicativa,
promovendo uma melhoria das condições de segurança nas estradas.
* Deverão ser redefinidas, pelo referido órgão, as faixas de domínio dessas rodovias, tendo-se em vista uma futura ampliação das respectivas pistas de rolamento, bem como o impedimento a uma ocupação indevida de suas margens.
b) Quanto às Rodovias sob Jurisdição Municipal
* As rodovias consideradas como de importância econômica para o município
deverão passar a condição de RODOVIA IMPLANTADA, de acordo com as
normas de projeto fixadas pelo DER.
* Quanto a conservação cabe a Administração Municipal priorizar tais serviços
nas rodovias de maior importância econômica, de forma que, na época das
chuvas, as mesmas possam apresentar sempre boas condições de tráfego.
* Quanto a sinalização, caberá a Administração Municipal, em convênio ou não
com o DER, implantar nas rodovias de maior importância econômica um sistema de sinalização de trânsito e indicativa, promovendo uma melhoria das
condições de segurança nessas estradas.
* Quanto as demais rodovias, deverá ser implantado pelo menos 1 sistema de
sinalização indicativa nos principais entroncamentos.
* Deverão ser estabelecidas, através de consulta ao DER, faixas de domínio específicas para as rodovias de maior importância econômica.
Neste sentido, caberá a Administração Municipal priorizar tais obras ao
longo deste prazo e segundo a importância dessas rodovias.

18.4.1.2. Quanto à Malha Viária Urbana

* Todas as vias urbanas deverão contar com pavimentação apropriada segundo
as suas funções viárias, não devendo ser utilizada a pavimentação asfáltica,
salvo em vias expressas ou nas extensões sob jurisdição estadual. Tais vias
deverão estar devidamente pavimentadas dentro de um prazo de 10 anos.
* Todas as vias urbanas a serem implantadas, ou ainda aquelas não totalmente
implantadas e pavimentadas, deverão obedecer ou estar obedecendo em seu
projeto geométrico as recomendações técnicas estabelecidas para tal fim.
Neste sentido recomenda-se que aquelas a serem implantadas contem
com duas pistas de rolamento com 3,20m de caixa, cada, excetuando-se as
faixas destinadas e instalações de drenagem, e passeios para pedestres com
largura não inferior a 1,5m. Aquelas não totalmente implantadas ou pavimentadas deverão ter suas dimensões regularizadas, na medida do possível, dentro
destes critérios, aceitando-se, para determinados casos, que as faixas destinadas a instalações e drenagens sejam incluídas nos 3,20m de caixa recomendados.
* Todas as vias urbanas deverão dispor de sinalização indicativa. Quanto a de
trânsito, esta seguirá as conveniências definidas pelo estudo proposto a seguir.
* O tráfego nas vias urbanas deverá obedecer a um sistema de trânsito que deverá ser estabelecido pela Administração Municipal mediante um estudo específico que deverá ser elaborado dentro de um prazo de 2,5 anos.
Caberá a tal estudo, entre outros aspectos, a hierarquização das vias urbanas,
a determinação dos sentidos de trânsito, a definição de locais e condições para
estacionamento, o estabelecimento das velocidades admissíveis e da localização
de redutores de velocidade.

18.4.2. Quanto ao Abastecimento de Água
São Sebastião do Alto:
O sistema de captação de água bruta e tratamento pela projeção de crescimento populacional tem alcance de 25 anos, necessitando porém trocar equipamentos de bombeamento do booster da cisterna intermediária, para atendimento
satisfatório da demanda futura, além de extensões de rede de distribuição.
Construção de uma Elevatória na rua projetada 4, para reforço nas casas populares.

Valão do Barro:
O sistema de captação de água bruta e tratamento pela projeção de crescimento populacional tem alcance de 8 anos, necessitando porém de trocar equipamentos de bombeamento da captação de água bruta do Rio Negro para atendimento satisfatório da demanda futura, além de extensões de rede de distribuição.
Ampliação do sistema de reservação de água tratada.
Ipituna:
Fiscalização no sistema de bombeamento e tratamento existentes de modo a
garantir aumentar o período de bombeamento da água tratada e extensões de rede
de distribuição para atendimento satisfatório da demanda futura.
Nas localidades de Barra Mansa (parte), Guarani , Gurupá e Retiro:
Perfuração de poços artesianos para previsão de vazão presente e futura, sistema de bombeamento e tratamento (cloração), construção de reservatórios (em
Guarani já existente), aproveitando o sistema de distribuição existente em Barra
Mansa (parte).
Nas localidades de PONTE DO RIO NEGRO e PONTE FARIA:
Ampliar a rede de distribuição de água para moradias ainda não atendidas;
Na localidade de Minguta:
Implantar, de imediato, sistema de cloração e ampliação da rede distribuidora.
Na localidade de Ibipeba:
Implantar, de imediato, sistema de cloração e ampliação de rede distribuidora.
Na localidade de Cabeceiras do Valão:
Implantar sistema de abastecimento comunitário de água através a perfuração de poços artesianos e rede de distribuição para todos as moradias.
18.4.3. Quanto ao Saneamento Básico

18.4.3.1. Quanto ao Esgotamento Pluvial
* Todas as áreas urbanas do município deverão contar com uma rede de esgotamento pluvial distribuída por todas as vias urbanas, devendo a mesma obedecer as recomendações técnicas estabelecidas para este fim. Fica estabelecido
um prazo de 7,5 anos para a efetivação de tal medida.
* A rede de esgotamento pluvial não receberá os esgotos sanitários e deverá estar
sujeita a manutenção periódica.
* Todas as encostas já ocupadas deverão dispor, dentro do prazo máximo estabelecido, de um sistema de drenagem pluvial visando a sua proteção.
* Os corpos d’água que cortam as áreas urbanas, quando sujeitos a enchentes,
devem receber tratamento por meio de pequenas drenagens, contenções ou
ainda canalização nos trechos de maior ocorrência.

18.4.3.2. Quanto ao Esgotamento Sanitário

* Todas as áreas urbanas do município deverão contar com uma rede de esgotamento sanitário distribuída por todas as vias urbanas, devendo a mesma obedecer as recomendações técnicas estabelecidas para este fim. Fica estabelecido um prazo de 7,5 anos para a efetivação de tal medida.
* Os esgotos sanitários deverão ser adequadamente tratados antes de serem lançados em um corpo receptor. Para isto, as sedes do município e do distrito de
Valão do Barro deverão contar 1 uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE). Contudo, para aquelas edificações mais isoladas, assim como nas demais
localidades do município .
Por outro lado, não se exclui a possibilidade de um outro tipo de tratamento ser ainda utilizado desde que sejam verificadas condições propícias para
tal, como pode ser o caso da construção de lagoas de estabilização, sendo o tratamento efetivado através da utilização de “aguapés”.
Assim, fica terminantemente proibido o lançamento in natura de dejetos e água servidas nos corpos receptores, bem como a manutenção de fossas rudimentares (sumidouros) para tal fim, ficando o infrator sujeito as penalidades
que deverão ser previstas.

18.4.3.3. Quanto a Coleta e Disposição Final de Lixo
a) Quanto a Coleta
* Deverá ser implantado um sistema de coleta seletiva de lixo em todas as áreas
urbanas do município dentro de um prazo de 1 ano.
* A freqüência da coleta de lixo por residências nas áreas urbanas deverá ser de
três vezes por semana, no mínimo, e em dias espaçados.
* Todos os coletores de lixo de grande porte – caçambas e latões – que, de um
modo geral, encontram-se distribuídos nas áreas urbanas, passam a ser considerados não adequados para tal fim, devendo os mesmos ser retirados e recolocados para uma área apropriada a ser determinada como “Área de Transferência de Material coletado”. Tal área deverá ser cercada e mantida sob vigilância.
* Quanto ao lixo hospitalar, o mesmo deverá ser coletado todos os dias de forma
adequada e separadamente dos demais e seu destino será de acordo com a legislação vigente.
* Todas as áreas urbanas deverão contar com caixas coletoras de lixo estrategicamente localizadas em toda a zona urbana.
b) Quanto a Disposição Final
* Deverão ser implantadas oficinas de Lixo nas sedes distritais do município visando a separação do material coletado para a disposição final ou a implantação de usina de reciclagem que atenda a todo município.
* Toda a disposição final do lixo orgânico deverá ser realizada através de aterros
sanitários. Da mesma forma, deverá se proceder em relação ao lixo hospitalar,
cuja disposição final deverá ser realizada separadamente e obedecer as recomendações técnicas estabelecidas para tal fim. Quanto aos demais (plásticos,
vidros, latas, etc), uma vez que se pretende implantar um sistema de coleta seletiva, após separados poderão se reciclados ou vendidos, gerando recursos
para o município.
Assim, fica estabelecido que o sistema de disposição final por vazadouros não será utilizado, sendo ainda proibida a manutenção de áreas para tal
fim. Desta forma, deverão ser adequadamente desativadas e recuperadas.
Da mesma forma, fica terminantemente proibida a disposição de lixo
nos corpos d’água e em quaisquer outras áreas que não sejam determinadas

para tal fim, ficando o infrator sujeito as penalidades que deverão ser previstas, inclusive no que diz respeito a incineração realizada fora destas áreas.
* Todas as áreas reservadas para a disposição final de lixo no município, bem
como para as Oficinas de Lixo, deverão ser localizadas fora da área urbana e
estar protegidas mediante cercamento e vigilância permanente, estando ainda
tais atividades sujeitas a fiscalização periódica.

18.4.4. Quanto a Energia Elétrica
18.4.4.1. Quanto a Geração, Transmissão e Subestações
* Considerando o sistema atualmente implantado, verifica-se que dentro do prazo estabelecido pela Concessionária (10 anos) não cabem ser estabelecidas diretrizes complementares quanto a estes aspectos.
18.4.4.2. Quanto à Distribuição
* Cabe à Administração Municipal encaminhar pedido à Concessionária visando

a reestruturação da rede de distribuição primária de forma a que se proceda à
regularização do recebimento de tensão desejada, atendendo, assim, aos índices de freqüência e de duração de interrupções e limites de variação de tensão
fixados pelo órgão competente, eliminando, por conseguinte, as quedas de
tensão ora comumente verificadas, tanto na zona rural quanto nas área urbanas.
* Toda a zona rural do Município deverá contar com um sistema de transformação que possibilite à população nela instalada a utilização em baixa tensão do
sistema trifásico.
Da mesma forma, todas as áreas urbanas deverão contar com um sistema
de distribuição que garanta o fornecimento de energia elétrica em baixa tensão pelo sistema trifásico e toda a população nelas instalada.
Cabe, assim, à Administração Municipal encaminhar pedido à Concessionária visando a reestruturação da rede de baixa tensão no sentido de possibilitar o fornecimento de energia elétrica através de sistema trifásico de distribuição a toda zona rural; e a ampliação de suas extensões nas áreas urbanas
ainda não atendidas.
Para isto, deverá ser considerado, conseqüentemente, o redimensionamento da estrutura física da rede e da capacidade de transformação instalada,
em número e em potência, onde for necessário.
18.4.5. Quanto às Comunicações

18.4.5.1. Quanto ao Sistema Telefonia
* Em virtude dos planos de expansão e programas existentes, os quais já apresentam soluções para os problemas levantados, verifica-se que não cabe o estabelecimento de diretrizes complementares quanto ao sistema de telefonia
implantado na sede do Município.
* Cabe à Administração Municipal requerer à Concessionária a instalação de
postos de serviços telefônicos automáticos nas demais sedes distritais do Município e em localidades situadas em pontos estratégicos na zona rural, priorizando-se aquelas onde já se encontrem instalados postos de serviços telefônicos dispondo de aparelhos manuais , a afim de que se agilizem as comunicações dessas áreas com os demais centros.
* Com relação a telefones públicos, cabe à Administração Municipal encaminhar
à Concessionária pedido de estudos para a viabilidade visando a instalação de
telefones públicos por bairro nas sedes do Município e nos Distritos de Valão
do Barro e Ipituna.

* Cabe à Administração Municipal requerer à Concessionária um estudo de viabilidade relativo à substituição do atual sistema de transmissão implantado
(linhas físicas) no intuito de melhorar a qualidade das ligações telefônicas.

18.4.5.2. Quanto ao Sistema EBCT
* Quanto as Agências localizadas no Município, as mesmas deverão continuar a
dispor de todos os serviços normalmente oferecidos pela Empresa. Observação é feita em relação ao sistema de Caixa Postal, que deve ser dimensionado
visando sempre atender a uma demanda prevista para os 5 anos seguintes.
* Deve a Administração Municipal incentivar a implantação de postos de serviços dos Correios e Telégrafos junto à Empresa, e ainda em conjunto com a iniciativa privada, em localidades situadas em pontos estratégicos na zona rural, de forma a que venha se constituir, assim como em relação à telefonia,
uma rede desses serviços bem distribuída pelo Município.
18.4.6. Quanto aos Estabelecimentos Urbanos
Toda sede distrital já conta com Subprefeituras(Administraçao Disitrital),
com função primordial de articular ações do poder público frente às reivindicações da população residente.

Cabe à Administração Municipal a solução dos problemas e a eliminação
das carências constatadas pelo diagnóstico. Para isto, deve, através de um programa de ação municipalizadora, juntamente com a iniciativa privada, investir
recursos de forma não só a atender as necessidades atuais, mas aquelas que já se
apresentam como futuras.
Assim pressupõe-se dentro de um prazo de 7,5 anos, a implantação, restauração e/ou redimensionamento daqueles estabelecimentos necessários a promover o desenvolvimento da infra-estrutura e dos serviços urbanos.
Neste sentido, devem ainda todas as sedes distritais dispor de um núcleo
de infra-estrutura básica, composto de:
- Posto de Correios e Telégrafos;
- Sistema de Telefonia;
- Linha de trasnporte rodoviário;
- Escola de 1º grau;
- Posto de saúde;
- Quadra de Esportes;
- Cemitério.
18.5. DIRETRIZES INSTITUCIONAIS
A composição administrativa deve estar estruturada e dimensionada visando
atender a todas as áreas de ação que, de fato, são básicas e fundamentais para o
desenvolvimento do Município como um todo. Desta forma, foram elaboradas as
seguintes diretrizes:
18.5.1. Quanto a Estrutura Administrativa
A estrutura Adminsitrativa da Prefeitura Municipal de São Sebastião do
Alto, está disposta na Lei n. 261, de 13 de junho de 1997, e suas alterações.
18.5.2. Quanto ao Corpo Técnico
O quadro de pessoal da Administração Municipal está disposto na Lei n. 276,
de 12 de fevereiro de 1998.
18.6. DIRETRIZES LEGAIS
A análise da legislação em vigor no município apontou para a necessidade
de formulação de uma legislação urbana, com o fito de conduzir as ações governamentais no sentido de disciplinar e orientar o crescimento e o desenvolvimento
urbano no município., que deverá seguir as diretrizes abaixo:

18.6.1. Quanto à Legislação Urbana
A Administração Municipal, elaborará a legislação relativa a ordenação e
controle do uso e ocupação do solo, de modo a atender as solicitações impostas
pela realidade atual. Neste sentido, deverá ser elaborado um Plano de desenvolvimento Físico-Territorial (PDFT), composto de: Lei de Zoneamento, Lei de
Parcelamento do Solo e autalização dos Códigos de Obras(Lei n. 13/1976) e de
Posturas(Lei n. 02/1976).
Fica estabelecido um prazo de 3 anos para a promulgação da nova legislação
urbana do Município.
* Deverá a Administração Municipal proceder a redemarcação de todos os
perímetros urbanos do município, de modo a estabelecer as áreas sujeitas as determinações do Plano de Desenvolvimento Físico-Territorial.
Fica estabelecido um prazo de 2 anos para a promulgação da Lei de Perímetro Urbano.
* Passará a ser considerado como instrumento legal de ordenação físicoterritorial urbana o Plano Urbanístico e Paisagístico que deverá ser elaborado
para as sedes distritais do município após a definição do PDTF, já mencionado
nas Diretrizes Físico-Espaciais.

