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APRESENTAÇÃO 

O presente documento apresenta o Zoneamento Ambiental para o entorno do 

Reservatório Negros que, em conjunto com o diagnóstico ambiental, compõem o 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial 

(PACUERA) do referido reservatório que compõe o Projeto do  Ramal do Agreste, 

Trecho VII do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas 

do Nordeste Setentrional (PISF). 

O zoneamento ambiental pode ser entendido como uma proposta metodológica de 

uso do território segundo suas potencialidades e vocações físicas, biológicas e 

antrópicas. Neste sentido, constitui uma técnica caracterizada pelo ordenamento, 

em áreas homogêneas, de zonas que possuem determinado potencial de uso ou 

conservação ambiental. 

Através de uma abordagem sistêmica são correlacionados componentes comuns da 

paisagem, visando integrar os meios físico, biótico e socioeconômico. Sendo assim, 

a elaboração de um Zoneamento exige a realização de uma análise múltipla e 

integradora, como apontado por Santos (2004): 

“...o Zoneamento é, antes de tudo, um trabalho interdisciplinar 
predominantemente qualitativo, mas que lança mão de uso de 
análise quantitativa, dentro de enfoques analítico e sistêmico. O 
enfoque analítico refere-se aos critérios adotados a partir do 
inventário dos principais temas, enquanto que o enfoque sistêmico 
refere-se à estrutura proposta para a integração dos temas e 
aplicação dos critérios, resultando em síntese do conjunto de 
informações”. 

 

Esta análise sistêmica permite identificar os processos dinâmicos preponderantes e 

a atuação destes em cada unidade de paisagem, atingindo assim o melhor manejo 

dos ecossistemas. Desta forma, o zoneamento ambiental representa um 

instrumento de planejamento e gestão e, como tal, deverá estar articulado e 

integrado com as demais políticas públicas de gestão do território.  

A elaboração do zoneamento ambiental do entorno do Reservatório Negros seguiu 

este enfoque interdisciplinar, tendo como ponto de partida o diagnóstico ambiental 

apresentado anteriormente.  

Vale ressaltar que, na elaboração do PACUERA aqui apresentado, a conservação da 

vida útil e da qualidade da água do reservatório foi considerada como o principal 

objetivo do planejamento territorial em curso, uma vez que estes se destinam 

prioritariamente ao abastecimento humano e à dessedentação animal. 

De acordo com os fundamentos que baseiam a Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH) (Art. 1º, item IV): “a gestão dos recursos hídricos deve sempre 
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proporcionar o uso múltiplo das águas”. Pelo princípio dos usos múltiplos, os 

recursos hídricos devem estar disponíveis para todas as categorias de usuários com 

igualdade de condições em termos de acesso. A única exceção, também 

estabelecida na PNRH, é que, em situações de escassez, a prioridade de uso da 

água no Brasil é o abastecimento humano e a dessedentação de animais (PNRH, 

Art.1º, item III).  

Desta forma, se por um lado é necessário que o planejamento do uso das águas do 

reservatório possa trazer contribuições efetivas ao desenvolvimento sustentável da 

região onde se insere, por outro, devem ser considerados os impactos dos múltiplos 

usos no reservatório de forma a evitar a deterioração da sua qualidade ambiental. 

Sendo assim, qualquer outro uso do reservatório deverá atender aos requisitos de 

seu uso prioritário, os quais estão relacionados à qualidade da água e vida útil do 

reservatório. Torna-se necessário ainda, que os demais usos do reservatório se 

adequem às condições de segurança do empreendimento, o que implica em 

restrições de acesso a determinados locais. 

Outro ponto relevante diz respeito à governabilidade das áreas objeto do presente 

estudo, onde parte das zonas, inseridas na faixa de desapropriação, foram 

adquiridas pelo empreendedor, o que implica em um alto nível de governabilidade 

para a implementação do PACUERA nestas áreas. Para as zonas inseridas dentro 

desta faixa, foram propostas normas de gestão.  

Porém, de forma a garantir a qualidade da água dos reservatórios, é importante que 

o processo de planejamento e gestão ambiental incorpore uma área maior no 

entorno do reservatório, pois as atividades ali realizadas poderão impactar 

diretamente a qualidade da água e a vida útil do reservatório. Esta premissa é 

especialmente verdadeira para as áreas inseridas na bacia de contribuição do 

reservatório. Como parte dessas terras permanece nas mãos dos proprietários, a 

dinâmica de gestão é diferente, pois internaliza um menor nível de governabilidade. 

Para essas áreas foram propostas diretrizes de gestão. 

Por fim, é importante destacar que o planejamento é um processo contínuo e 

dinâmico e o presente Plano não deve ser encarado como estanque e definitivo. 

Pelo contrário, sua efetividade como instrumento de planejamento dependerá tanto 

das ações de monitoramento como de sua revisão periódica, assim como do 

envolvimento dos sujeitos locais com sua implementação. 
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1. ELEMENTOS INTRODUTÓRIOS 

1.1. DOCUMENTAÇÃO 

A elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório 

Artificial (PACUERA) Negros, que será formado pelo empreendimento Ramal do 

Agreste, Trecho VII do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 

Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF), consta como diretriz do Programa de 

Uso e Conservação do Entorno e das Águas dos Reservatórios, um dos Programas 

Ambientais Compensatórios que compõem o Projeto Básico Ambiental (PBA) do 

empreendimento, o qual deve ser elaborado em sua fase de instalação, conforme 

estabelecido na Licença de Instalação - LI no 01.16.11.005096-2, emitida pela 

Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH/PE, com validade até 22/11/2020.  

O presente PACUERA está pautado nas seguintes normas e diretrizes: i) na Lei no 

12.651/2012, que dispõe sobre a vegetação nativa e, em seu Art. 5o, torna 

obrigatória a elaboração dos Planos de Conservação e Uso do Entorno de 

Reservatórios Artificiais; ii) na Resolução CONAMA no 302/2002, que o conceitua 

como um “conjunto de diretrizes e proposições com o objetivo de disciplinar a 

conservação, recuperação, o uso e ocupação do entorno do reservatório artificial” 

e; iii) nas diretrizes propostas pelo Programa de Conservação e Uso do Entorno e 

das Águas dos Reservatórios, item 12 do Projeto Básico Ambiental - PBA do Ramal 

do Agreste. 
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1.2. IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO INTERESSADO 

Nome/Razão Social 
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

CPF/CNPJ 
03.353.358/0001-96 

RG 
- 

Órgão expedidor/UF 
- 

Inscrição Estadual  

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 9º andar, 
Sala 917. 

CEP 

70.067-901 

Nº 
s/nº 

Complemento 
- 

Bairro 
- 

Cidade 
Brasília - DF 

Fone 

(61) 2034.5568 

Celular 
- 

Representante: 
Elianeiva de Queiroz Viana Odísio 

Formação: 
Engenheira Agrônoma 

Função: 
Coordenadora-Geral de Programas Ambientais (CGPA/MDR) 

E-mail: 
elianeiva.odisio@mdr.gov.br  

Assinatura do Interessado 

 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DA CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO 

AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 

ARTIFICIAL (PACUERA) NEGROS 

Nome/Razão Social 
CMT Engenharia Eireli 

CNPJ 
17.194.077.0001/42 

Nome fantasia 
CMT Engenharia 

Nome do Conselho e Nº do Registro Profissional  
CREA no 17.594/D – DF 

Endereço  
SAUS Quadra 5, Bloco N, 7o andar 

CEP 
70.070-913 

Nº Complemento 
Ed. OAB 

Bairro 
Asa Sul 

Cidade 
Brasília 

Caixa Postal 

Nome do (a) Profissional para contato 
Marcos da Silva Ramos 

Fone 
(61) 2107-0701 

Celular  

E-mail 
marcos@cmtengenharia.com.br 

Número do Registro no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF-IBAMA) 

278011 

 

mailto:elianeiva.odisio@mdr.gov.br
mailto:marcos@cmtengenharia.com.br
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1.4. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR  

Nome: Pedro Luiz Aleixo Lustosa de Andrade 

Formação/Especialidade: Engenheiro Agrônomo, Ms 

Função desempenhada na elaboração do Plano  
Supervisão 

Nº do Registro Profissional: CREA: 200280683-7 

E-mail: pedro@agrar.com.br 

Número do Registro no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (IBAMA) 

  
350564 

 

 

Nome: Rafael Brant de Almeida Castro 

Formação/Especialidade: Engenheiro Ambiental 

Função desempenhada na elaboração do Plano  
Coordenação Setorial 

Nº do Registro Profissional: CREA: 240479106-0 

E-mail: rafael.castro@cmtengenharia.com.br 

Número do Registro no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (IBAMA) 

 
348.338 

Assinatura do profissional 

 
 

Nome: Isabel de Andrade Pinto 

Formação/Especialidade: Bióloga, Ms  

Função desempenhada na elaboração do Plano  
Coordenação 

Nº do Registro Profissional: CRBio: 76115/04-D 

E-mail: isabel.andrade@cmtengenharia.com.br 

Número do Registro no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (IBAMA) 

 
4758949 

Assinatura do profissional 

 

mailto:pedro@agrar.com.br
mailto:rafael.castro@cmtengenharia.com.br
mailto:isabel.andrade@cmtengenharia.com.br
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Nome: Audrey Oliveira de Lima 

Formação/Especialidade: Geógrafo, Ms 

Função desempenhada na elaboração do Plano  
Análises Físico Territoriais, Cartografia e Geoprocessamento 

Nº do Registro Profissional: CREA: 180539853-9 

E-mail: audrey.lima@cmtengenharia.com.br 

Número do Registro no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (IBAMA) 

 
1630332 

 
 

 

Nome: Marizete Chaves de Cerqueira 

Formação/Especialidade: Gestora Ambiental, Ms 

Função desempenhada na elaboração do Plano  
Especialista em Meio Físico 

Nº do Registro Profissional 

E-mail: marizete.cerqueira@cmtengenharia.com.br 

Número do Registro no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (IBAMA) 

 
6339085 

Assinatura do profissional 

 

Nome: Keila Cristina Fernandes de Oliveira 

Formação/Especialidade: Engenheira Hídrica, Ms 

Função desempenhada na elaboração do Plano  
Especialista em Meio Físico – Hidrologia 

Nº do Registro Profissional: CREA: 0400000149150 

E-mail: keila.oliveira@cmtengenharia.com.br 

Número do Registro no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (IBAMA) 

 
6190874 

Assinatura do profissional 

 

 

mailto:audrey.lima@cmtengenharia.com.br
mailto:marizete.cerqueira@cmtengenharia.com.br
mailto:keila.oliveira@cmtengenharia.com.br
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Nome: Getúlio A. Gurgel 

Formação/Especialidade: Biólogo, Esp. 

Função desempenhada na elaboração do Plano  
Especialista Meio Biótico – Fauna 

Nº do Registro Profissional: CRBio: 57574/04-D 

E-mail: getulio.gurgel@cmtengenharia.com.br 

Número do Registro no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (IBAMA) 

 
2456909 

Assinatura do profissional 

 
 

 

Nome: Frederico Soares Vieira 

Formação/Especialidade: Engenheiro Florestal 

Função desempenhada na elaboração do Plano  
Especialista Meio Biótico – Flora 

Nº do Registro Profissional: CREA: 070524519-5 

E-mail: frederico.vieira@cmtengenharia.com.br 

Número do Registro no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (IBAMA) 

 
5695214 

Assinatura do profissional 

 

 

Nome: Clarice de Carvalho Lino 

Formação/Especialidade: Bióloga 

Função desempenhada na elaboração do Plano  
Especialista Meio Socioeconômico 

Nº do Registro Profissional: CRBIO: 1178764 

E-mail: clarice.lino@cmtengenharia.com.br 

Número do Registro no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (IBAMA) 

 
4936090 

Assinatura do profissional 

 

 

mailto:getulio.gurgel@cmtengenharia.com.br
mailto:frederico.vieira@cmtengenharia.com.br
mailto:clarice.lino@cmtengenharia.com.br
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Nome: Camilla Lemos e Pinheiro 

Formação/Especialidade: Engenheira Florestal 

Função desempenhada na elaboração do Plano  
Assistente Técnica 

Nº do Registro Profissional: CREA: 0712922911 

E-mail: camilla.pinheiro@cmtengenharia.com.br 

Número do Registro no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (IBAMA) 

 
6281815 

Assinatura do profissional 

 

 

  

mailto:camilla.pinheiro@cmtengenharia.com.br
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1.5. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O Ramal do Agreste é um empreendimento de infraestrutura hídrica com captação 

de água no Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 

Hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF, destinado a suprir especificamente o 

déficit hídrico da região do Agreste de Pernambuco.  

O PISF é um empreendimento do Governo Federal sob a responsabilidade do 

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, o que tem como objetivo assegurar 

oferta de água para 12 milhões de habitantes de 390 municípios dos estados de 

Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte (MI, 2018). 

O PISF compreende dois eixos de adução denominados de Eixos Norte e Leste. O 

Eixo Norte, com extensão de 260 km, tem sua captação no rio São Francisco, após 

o reservatório de Sobradinho e a montante da Ilha Assunção, próximo à cidade de 

Cabrobó – PE, e é formado pelos Trechos I e II, de onde, posteriormente, serão 

derivados os Trechos III, IV e VI. O Eixo Leste, com extensão de 217 km, tem início 

no reservatório de Itaparica, no rio São Francisco, entre as cidades de Floresta - PE 

e Petrolândia - PE, e é formado pelo Trecho V, de onde se derivará, a partir do 

Reservatório Barro Branco, o Trecho VII, denominado Ramal do Agreste.  

Conforme consta na Licença de Instalação no 01.16.11.005096-2, emitida em 

23/11/2016, o Ramal do Agreste enquadra-se na Tipologia de Empreendimentos de 

Utilização de Recursos Hídricos, Código 11.6 - I do Anexo I, da Lei Estadual n° 

14.249/2010 e suas alterações, cuja atividade consistirá na implantação do Sistema 

Adutor do Ramal do Agreste, contemplando um canal com capacidade de 8 m³/s e 

estações elevatórias, com 200 m de desnível, captando água no Eixo Leste do 

Projeto de Integração do Rio São Francisco e lançando as águas num novo 

reservatório a ser construído nas cabeceiras do Rio Ipojuca, o qual também será 

denominado reservatório Ipojuca.  

O escoamento da água se dará por gravidade desde a tomada d’água do 

reservatório Barro Branco até o Reservatório Negros. Mais à frente, será implantada 

uma estação de bombeamento para permitir o cruzamento do divisor de águas 

entre as bacias dos rios Moxotó e Ipojuca, levando as águas captadas no Rio São 

Francisco até o reservatório Ipojuca, de onde será distribuída aos municípios do 

Agreste Pernambucano por meio da Adutora do Agreste Pernambucano, 

empreendimento atualmente em implantação pela Companhia Pernambucana de 

Saneamento – COMPESA. 

1.6. METODOLOGIA 

Conforme explicitado no Diagnóstico Ambiental, item 1.5.2, a área de estudo do 

Reservatório Negros seguiu a delimitação da bacia de contribuição do Riacho dos 



 

 

13 
ZONEAMENTO AMBIENTAL - PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E 

USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO ARTIFICIAL NEGROS 

Negros até o reservatório e mais um trecho a jusante, especificamente a área até a 

confluência do Riacho dos Negros com o Riacho Grande.  

Já no que diz respeito ao zoneamento ambiental, englobou as áreas a montante do 

reservatório, uma vez que essas são consideradas de maior relevância para a 

conservação da qualidade da água e vida útil dos reservatórios, pois são os 

sedimentos e/ou poluentes destas áreas que poderão chegar ao espelho d'água.  

No entanto, também foram analisadas áreas localizadas fora da bacia de 

contribuição ao reservatório. Nas áreas a jusante, em especial ao longo do leito do 

Riacho dos Negros, avaliou-se os possíveis impactos potenciais sobre as 

aglomerações populacionais ali localizadas. Por outro lado, considerou-se os 

impactos de populações próximas sobre o reservatório, em especial a pressão pelo 

uso e acesso à água. Por fim, a existência de fragmentos florestais relevantes 

localizados fora da bacia de contribuição influenciou a análise sobre a relevância 

dos remanescentes localizados na área de entorno para a formação de corredores 

ecológicos. 

1.7. LISTAGEM DE CRITÉRIOS 

Foi elaborada uma listagem de critérios para a avaliação das UAHs. A cada critério 

foi atribuído um valor sempre considerando valores menores (1) para áreas com 

vocação para uso e valores maiores (3) para áreas com vocação para conservação. 

Vale ressaltar que alguns critérios tais como qualidade da água e saneamento não 

foram incluídos na listagem por serem considerados uma constante nas áreas do 

entorno dos reservatórios. A variável “adensamento populacional” foi considerada 

mais relevante pela equipe multidisciplinar e, portanto, recebeu peso 2. A listagem 

de critérios encontra-se no Quadro 1.1. 
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Quadro 1.1. Listagem, valoração e ponderação de critérios de avaliação das Unidades Ambientais Homogêneas do Entorno do Reservatório Negros. 

 VARIÁVEL TEMAS VALOR PESO OBSERVAÇÕES 

F
ÍS

IC
O

 

Capacidade/restrição ao uso da terra. 

Baixa 1 

1 
Variável utilizada no cruzamento de informações que gerou as UAHs. 
Incorpora informações sobre litologia, declividade, tipo de solo, potencial 
agrícola, suscetibilidade à erosão e uso e capacidade de uso da terra. 

Média 2 

Alta 3 

Relevância de talvegue(s) 
aportante(s).  

Baixa 1 

1 
Variável utilizada para avaliação das UAHs por meio da superposição de 
mapas e análise dos especialistas. 

Média 2 

Alta 3 

Susceptibilidade à erosão. 

Baixa 1 

1 
Variável utilizada para avaliação das UAHs por meio da superposição de 
mapas e análise dos especialistas. Inclui-se nesse critério de análise 
também a presença de estradas perpendiculares ao reservatório. 

Média 2 

Alta 3 

B
IÓ

T
IC

O
 

Unidades Fitofisionômicas. 

Herbácea 1 

1 
Variável utilizada no cruzamento de informações que gerou as UAHs. 
Incorpora informações sobre cobertura vegetal, grau de degradação e uso 
do solo na área de estudo. 

Arbustiva 2 

Arbórea 3 

Ocorrência de espécies ameaçadas, 
cinegéticas e/ou endêmicas 

Baixa 1 

1 
Variável utilizada para avaliação das UAHs por meio da análise dos 
especialistas. 

Média 2 

Alta 3 

Relevância de fragmentos florestais 
para conservação/serviços 
ecossistêmicos. 

Baixa 1 

1 
Variável utilizada para avaliação das UAHs por meio da análise dos 
especialistas. Considerou a existência de fragmentos adjacentes aos 
existentes nas UAHs analisadas. 

Média 2 

Alta 3 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ô
M

IC
O

 

Adensamento populacional. 

Alto 1 

2 
Variável utilizada para avaliação das UAHs por meio da superposição de 
mapas e análise dos especialistas. 

Médio 2 

Baixo 3 

Significância da terra para renda 
familiar. 

Alta 1 

1 
Variável utilizada para avaliação das UAHs por meio da análise dos 
especialistas. Média 2 

Baixa 3 
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 VARIÁVEL TEMAS VALOR PESO OBSERVAÇÕES 

Existência de acesso à água do 
reservatório.  

Não 1 

1 
Variável utilizada para avaliação das UAHs por meio da superposição de 
mapas e análise dos especialistas. 

Sim 0 
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1.8. IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADES AMBIENTAIS HOMOGÊNEAS 

Inicialmente, gerou-se um mapa base através do cruzamento do mapa de 

capacidade/restrição ao uso da terra com o mapa de uso do solo, apresentados no 

Diagnóstico Ambiental do Reservatório Negros. A partir desse mapa base e das 

informações coletadas em campo, a equipe técnica multidisciplinar identificou 9 

Unidades Ambientais Homogêneas apresentadas no Mapa 1.1 e descritas no Quadro 

1.2 a seguir: 

Quadro 1.2. Unidades Ambientais Homogêneas identificadas no entorno do Reservatório Negros. 

UAH Descrição 

1 

Área com relevo declivoso e afloramentos rochosos. Os solos são 

predominantemente do tipo Neossolo Litólico. A capacidade de uso 

da terra é baixa e há predominância de vegetação do tipo caatinga 

arbórea. Há presença de muitas drenagens de contribuição ao 

Riacho dos Negros e, consequentemente, ao reservatório objeto 

deste estudo. 

2 

Leito do Riacho dos Negros a montante do futuro reservatório. Há 

residências esparsas acompanhando o riacho - Sítios São Paulo e 

Várzea dos Bois - cujos moradores praticam a agricultura de 

sequeiro. A capacidade de uso é alta quando considerado o tipo de 

solo (Neossolo Flúvico), porém, é importante notar que trata-se do 

talvegue aportante direto ao reservatório, ou seja, a forma de uso 

afetará diretamente a qualidade da água. Há um pequeno açude 

inserido nesta UAH que pode funcionar como proteção no aporte de 

sedimentos ao reservatório. 

3 

Leito do Riacho dos Negros a jusante do futuro reservatório. Há 

residências ao longo das margens (Sítio Ilha) e registra-se a 

ocorrência de poços tubulares e amazonas. A área tenderá a tornar-

se mais susceptível à erosão laminar com a construção da 

barragem do Reservatório Negros. 

4 

Área com predominância de relevo plano, porém com solos pouco 

profundos e pouco permeáveis. Predominância de vegetação 

arbustiva e ocorrência de residências - Sítio Ilha - e pequenos 

açudes. Cortada por estradas vicinais. 

5 
Área pouco ocupada com baixa capacidade de uso da terra e 

vegetação predominante de caatinga arbustiva arbórea mais 

aberta. 

6 

Área com média capacidade de uso da terra e predominância de 

caatinga arbustiva arbórea aberta. Há uma estrada perpendicular 

ao reservatório. Os solos são rasos com deficiência de água, sendo 

esse o principal fator limitante para o uso agrícola apesar do relevo 

mais plano que favorece a utilização de maquinário. Tendência à 

erosão do tipo ravina. 

7 
Área que apresenta média capacidade de uso da terra, porém 

susceptível à erosão. Predomina a vegetação do tipo arbustiva 

herbácea em regeneração. 
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UAH Descrição 

8 

Áreas com média capacidade de uso da terra devido ao relevo e 

tipo de solo - Luvissolo com pequena espessura e impedimentos à 

mecanização devido à ampla presença de cascalhos na superfície. 

Prepondera a vegetação bem conservada de caatinga arbórea. 

9 

Áreas com alta capacidade de uso da terra devido ao relevo (plano) 

e tipo de solo (Planossolo). Apresenta vegetação bem conservada 

de Caatinga Arbustiva Arbórea. Nessa Unidade Ambiental estão as 

nascentes do Riacho dos Negros. 

 

Passo seguinte, as UAHs do entorno do reservatório foram avaliadas pela equipe 

multidisciplinar de acordo com os critérios listados, o que permitiu a junção destas 

UAHs em tendências distintas, de acordo com sua vocação para conservação ou uso 

(ver Quadro 1.3). Para avaliar as UAHs foi realizada também a superposição com as 

seguintes informações: 

 Previsão para construção de canteiros de obras; 

 Declividade; 

 Residências e/ou núcleos populacionais; 

 Existência de poços tubulares; 

 Hidrografia; 

 Estradas vicinais; 

 Existência de açudes. 

 

Além disso, tendo em vista a Lei Federal no 12.651/12, que dispõe sobre a proteção 

da vegetação nativa, foi realizada a superposição da APP (100 m). Também foi 

realizada a superposição com as áreas adquiridas pela União no entorno do 

reservatório que, por conseguinte, apresentam maior governabilidade.  

Realizou-se o zoneamento avaliando a vocação e características de cada uma das 

UAHs. Este ajuste voltou a considerar os aspectos físicos, bióticos e 

socioeconômicos das UAHs. O Quadro 1.4 apresenta a junção das Unidades 

Ambientais Homogêneas em diferentes zonas considerando: i) áreas inseridas 

dentro da área desapropriada pelo empreendedor que apresentarão alta 

governabilidade por parte da Operadora do Sistema; ii) as áreas localizadas no 

entorno para qual foram definidas diretrizes de gestão e iii) área localizada a 

jusante da barragem, para a qual foram analisados aspectos relevantes para gestão 

do reservatório em especial no que diz respeito aos possíveis impactos do 

barramento sobre as populações que aí residem (Quadro 1.4).   
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Quadro 1.3. Avaliação das Unidades Ambientais Homogêneas identificadas no entorno do Reservatório Negros, segundo critérios físicos, bióticos e socioeconômicos. Valores próximos a 1 = 

vocação para o uso; valores próximos a 3 = vocação para a conservação. 

CRITÉRIO DE ANÁLISE UAH 1 UAH 2 UAH 3 UAH 4 UAH 5 UAH 6 UAH 7 UAH 8 UAH 9  

Meio físico 

Restrição ao uso da 

terra 
Alta 3 Média 2 Médio 2 Baixa 1 Alta 3 Média 2 Média 2 Média 2 Baixa 1 

Relevância de 

talvegue aportante 
Alta 3 Alta 3 Baixa 1 Baixa 1 Baixa 1 Baixa 1 Baixa 1 Baixa 1 Baixa 1 

Susceptibilidade à 

erosão 
Média 2 Média 2 Média 2 Médio 2 Alta 3 Média 2 Alta 3 Baixa 1 Baixa 1 

Meio biótico 

Unidades 

Fitofisionômicas 
Arbórea 3 Herbácea 1 Herbácea 1 Herbácea 1 Arbustiva 2 Arbórea 3 Baixa 1 Alta 3 Arbórea 3 

Ocorrência de 

espécies ameaçadas, 

cinegéticas e/ou 

endêmicas 

Alta 3 Médio 2 Baixo 1 Baixa 1 Alta 3 Alta 3 Baixa 1 Alta 3 Alta 3 

Relevância de 

fragmentos florestais 

para 

conservação/serviços 

ecossistêmicos. 

Alta 3 Baixo 1 Baixo 1 Baixa 1 Média 2 Alta 3 Baixa 1 Alta 3 Alta 3 

Meio socioeconômico 

Adensamento 

populacional  
Baixo 6 Médio 4 Alta 2 Médio 4 Baixo 6 Baixo 6 Alto 2 Baixo 6 Baixo 6 

Significância da terra 

para renda familiar 
Baixo 3 Alta 1 Alta 1 Alto 1 Baixo 3 Baixa 3 Alta 1 Média 2 Baixa 3 

Existência de acesso 

à água do 

reservatório  

Sim 0 Sim 0 Sim 0 Sim 0 Não 1 Sim 0 Sim 0 Não 1 Não 1 

VOCAÇÃO 2,9 1,8 1,2 1,3 2,7 2,6 1,3 2,4 2,4 
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Quadro 1.4. Junção de Unidades Ambientais Homogêneas e definição de Zonas na Área de Entorno do 

Reservatório Negros 

Localização UAHs Vocação Zona 
Área 

(ha) 
% 

Áreas da União 

- Conservação Zona do Lago 176,50 3,86 

1+2+5

+6 
Conservação 

Zona de Proteção 

Prioritária 

 

293,82 

 

6,42 

- Uso 

Zona de 

Segurança da 

Barragem 

33,83 0,74 

- Uso 
Zona de 

Operação 

 

71,45 

 

1,58 

7 Uso 
Zona de Uso 

Institucional 

 

31,48 

 

0,68 

Áreas 

localizadas na 

bacia de 

contribuição ao 

reservatório 

2+8+9 Conservação 
Zona de Proteção 

Especial 
2147,20 46,93 

1+5 
Conservação/

uso 

Zona de Uso 

Restrito 
735,54 16,05 

6+7 
Conservação/

uso 

Zona de Uso 

Moderado 
1086,34 23,74 

Áreas 

localizadas a 

jusante da 

barragem 

3+4+7 Uso 

Não integra o 

zoneamento, 

porém é 

analisada do 

ponto de vista de 

possíveis 

impactos sobre a 

população que aí 

reside. 

- - 

Total    4576,18 100 
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2. ZONEAMENTO 

O futuro Reservatório Negros será formado no curso superior da bacia do Riacho dos 

Negros, apresentando uma área de drenagem para o reservatório de cerca de 4300 ha.  

O Mapa 1.2 apresenta o zoneamento definido para o Reservatório Negros. Conforme já 

apresentado, foram definidas 5 zonas inseridas na faixa de desapropriação, ou seja, que 

integram as áreas sob gestão da Operadora do Sistema, e 3 zonas no entorno direto 

destas, para as quais foram propostas diretrizes com vistas a contribuir para a 

conservação da qualidade da água e a vida útil do reservatório. Potencializando a 

tendência já existente na área de entorno do futuro reservatório, mais de 50% da área 

total zoneada foi definida em zonas cujas principais normas e/ou diretrizes apontam para 

a conservação dos recursos naturais (Quadro 1.4, Mapa 1.2). 

A seguir, apresenta-se a descrição e a regulamentação das zonas, da seguinte forma:  

1) No item 2.1 são descritas as 5 zonas inseridas em áreas de domínio da União cujas 

normas e recomendações de gestão encontram-se compiladas no item 2.1.7.  

2) No item 2.2 apresenta-se a descrição das 3 zonas propostas para a bacia de 

contribuição do reservatório que são compostas por propriedades particulares. No item 

2.2.5 são apontadas diretrizes para uma melhor gestão deste território de forma a 

garantir a conservação da qualidade da água e vida útil do Reservatório Negros. 
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2.1. ZONAS INSERIDAS EM ÁREAS DE DOMÍNIO DA UNIÃO 

2.1.1. Zona do Lago 

Figura 2 1. Zona do Lago do Reservatório Negros. 

 

Trata-se da área relativa ao limite do nível máximo de água do reservatório. Essa zona é 

definida como de máxima proteção. Abrange a região mais preservada do zoneamento, 

favorecendo o princípio básico deste estudo que é a garantia da boa qualidade das águas 

do reservatório. A Zona do Lago tem como objetivo garantir a estabilidade do nível 

d’água e a operação do Sistema.   

Em consonância com a Resolução da Agência Nacional das Águas Nº 2.333, de 27 de 

dezembro de 2017, os reservatórios integrantes do PISF serão os locais onde deverão ser 

instalados, preferencialmente, os pontos de entrega de água para Operadoras Estaduais 

e Usuários Independentes, cuja finalidade seja abastecimento público. Desta forma, essa 

é a principal demanda de uso da sua água. 
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Outra demanda de uso que poderá surgir refere-se ao uso do reservatório para atividades 

de piscicultura. No entanto, não é recomendada a permissão de instalação de tanques-

rede nos reservatórios uma vez que esta atividade potencializa os problemas comuns da 

aquicultura, tais como a deterioração da qualidade da água, disseminação de doenças e 

introdução de espécies exóticas. Além disso, em condições de maior disponibilidade de 

fósforo pode ocorrer proliferação de cianobactérias que, por sua vez, pode afetar 

diretamente a qualidade e condições sanitárias da água.  

No que diz respeito aos demais usos potenciais, comerciais, recreativos e/ou educativos, 

não devem ser permitidos, uma vez que, dada a condição de baixa ocupação 

populacional e relativa importância biológica da área de entorno do reservatório, a 

finalidade maior é a conservação da área e garantia de boa qualidade da água 

transposta. Vale ressaltar ainda, que a utilização dos reservatórios para atividades de 

lazer apresenta limitações também por questões de segurança, não sendo este um local 

propício para banhos. 
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2.1.2. Zona de Segurança da Barragem  

Figura 2 2. Zona de Segurança da Barragem do Reservatório Negros. 

 

O futuro Reservatório Negros é formado por uma barragem homogênea, assente em um 

substrato rochoso com comprimento de eixo de 550 m. A Zona de Segurança da 

Barragem compreende a área localizada a jusante e próxima ao canal. Engloba o 

vertedouro de segurança tipo labirinto e o descarregador de fundo. A área é composta 

por solos rasos (Neossolo Flúvico e Luvissolo) com predominância de caatinga arbustiva 

herbácea. Apresenta média restrição ao uso da terra.  

Na área a jusante da barragem, ao longo do Riacho dos Negros, identificou-se pontos 

d'água na forma de poços tubulares e/ou amazonas. Em Pernambuco, é comum a prática 

de construção de poços no leito seco dos rios quando cessa o escoamento superficial. O 

nível da água acumulada nos poços decresce gradativamente ao longo do período seco. 

A implantação da barragem Negros poderá influenciar o nível de água desses poços. Vale 
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ressaltar, no entanto, que os barramentos construídos ao longo dos canais do PISF não 

têm como objetivo regularizar as vazões das suas bacias hidráulicas, até porque são 

localizados em rios intermitentes com pequenas bacias de contribuição, mas sim de 

servirem como possíveis pontos de entrega de águas captadas no Rio São Francisco. 

Essas águas deverão ser solicitadas anualmente pelos estados onde se localizam os 

barramentos, através do Plano de Gestão Anual – PGA, e serão objeto de tarifa que será 

paga por cada Estado1.  

A Lei no 12.334/2010 estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens 

destinadas à acumulação de água para quaisquer usos. Devido as suas características 

(volume total maior que 3.000.000 m3 e altura do maciço maior que 15 m), a barragem 

demanda obrigatoriamente a elaboração de Plano de Segurança da Barragem. De acordo 

com a Resolução ANA no. 91, de 02 de abril de 2012, a barragem apresenta uma 

categoria de risco baixo, porém o dano potencial associado é considerado alto uma vez 

que há residências localizadas a jusante. Desta forma, deverá ser elaborado também o 

Plano de Ação Emergencial. 

A Zona de Segurança da Barragem tem como principal objetivo contribuir para a 

integridade estrutural e operacional da barragem por meio da restrição de uso e atenção 

especial à proteção das estruturas que a compõem.  

As fotos a seguir ilustram a Zona de Segurança da Barragem. 

  
Foto 2.1. Zona de Segurança da Barragem do 
Reservatório Negros, ilustrando a calha do Riacho dos 
Negros. (Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 699595E/ 
9088989N) (jun/2018). 

Foto 2.2. Zona de Segurança da Barragem do 
Reservatório Negros. (Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 
699602E/ 9088783N) (jun/2018). 

 
 
 
 

                                                           
1
 Nota Técnica nº 029/2017/CGPA/DPE/SIH/MI corroborada pela Agência Nacional das Águas - ANA (Ofício nº 

1355/2017/SRE-ANA). 
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2.1.3. Zona de Operação (ZO) 

Figura 2 3. Zona de Operação do Reservatório Negros. 

 

A Zona de Operação compreende a faixa de servidão do canal. Tem como objetivo 

garantir a operação e o acesso às estruturas do Sistema (PISF). Visando garantir e 

ordenar o acesso ao reservatório, foi incluída na ZO a estrada que será construída em 

substituição à estrada atual que passa na bacia de inundação do futuro reservatório, de 

maneira a permitir a implantação de estrada de acesso de forma controlada e sob gestão 

da Operadora do Sistema. 
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Foto 2.3. Vista do local de construção do canal na 
margem direita do futuro Reservatório Negros. 
(Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 699405E/ 9089152N) 
(ago/2018). 

Foto 2.4. Vista do local de construção do canal na 
margem direita do futuro Reservatório Negros. 
(Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 699414E/ 9089156N) 
(jun/2018). 
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2.1.4. Zona de Proteção Prioritária (ZPP) 

Figura 2 4. Zona de Proteção Prioritária do Reservatório Negros. 

 

A Área de Preservação Permanente (APP) do reservatório foi inicialmente definida em 

consonância com a Lei Federal no 12.651/2012 que estabelece para os reservatórios que 

objetivam o abastecimento público uma APP de 100 m ao longo de todo o seu perímetro. 

No entanto, tendo em vista as características socioambientais da área foco desse estudo 

recomenda-se que o licenciamento ambiental do empreendimento defina a ampliação da 

Área de Preservação Permanente do Reservatório Negros de forma que englobe a Zona 

de Proteção Prioritária, em consonância com o Art. 3o, §1o, da Resolução CONAMA nº 

302/2002:     

"§ 1º Os limites da Área de Preservação Permanente, previstos no inciso I, poderão ser 
ampliados ou reduzidos, observando-se o patamar mínimo de trinta metros, conforme 
estabelecido no licenciamento ambiental e no plano de recursos hídricos da bacia onde o 
reservatório se insere, se houver." 
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A Zona de Proteção Prioritária objetiva a preservação dos recursos naturais contíguos ao 

Reservatório Negros. Esta zona é de propriedade da União e todos os usos nesta área 

devem ter a sua anuência. Na margem esquerda do reservatório, a ZPP apresenta 

caatinga arbórea, e predominam solos tipo Neossolo Litólico. Já na margem direita, há 

ocorrência de Luvissolos e caatinga arbustiva herbácea em regeneração onde, em alguns 

pontos, identificou-se a necessidade de ações de recuperação ambiental. Estes pontos 

são apresentados mais adiante, no Programa de Recuperação Ambiental.  

A Zona de Proteção Prioritária deve ser destinada à conservação do ecossistema natural 

de forma a prevenir o carreamento de sedimentos e poluentes ao reservatório. De forma 

integrada, poderá ser utilizada para fins educativos e de pesquisa científica.  

A área total da APP do Reservatório Negros é de 140,57 ha, às quais se somam 153,26 ha 

da faixa desapropriada pelo empreendedor. Desta forma, totalizam-se 293,83 ha de Zona 

de Proteção Prioritária. 

As fotos a seguir ilustram a Zona de Proteção Prioritária. 

  
Foto 2.5.  Caatinga arbórea aberta na margem 
esquerda do Reservatório Negros (jun/2018). 

Foto 2.6. Caatinga arbórea na margem esquerda do 
Reservatório Negros (jun/2018). 

  
Foto 2.7. Área de caatinga arbustiva na margem 
direita do reservatório (jun/2018) 

Foto 2.8. Área de caatinga arbustiva herbácea na 
margem direita do Reservatório Negros onde deverá 
realizar-se ações de recuperação ambiental (jun/2018) 
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Foto 2.9. Estrada perpendicular ao Reservatório 
Negros para a qual recomenda-se interrupção 
(jun/2018). 
 

Foto 2.10. Área de caatinga arbustiva na margem 
direita do Reservatório Negros (jun/2018). 

2.1.5. Zona de Uso Institucional (ZUI) 

 
Figura 2 5. Zona de Uso Institucional do Reservatório Negros. 
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Localizada na margem direita do reservatório, é formada por Luvissolo, com média 

capacidade de uso do solo, e coberta por caatinga arbustiva herbácea. O principal 

objetivo da Zona de Uso Institucional é permitir o acesso ao reservatório de forma 

controlada, objetivando o uso para o bem comum. É propícia para a instalação de 

estruturas para captação de água e áreas para visitação. No entanto, é importante 

ressaltar que a área poderá ser sujeita a invasões caso não haja nenhum tipo de 

fiscalização. 

A Zona de Uso Institucional é atravessada por uma estrada vicinal que margeia o 

reservatório e dá acesso ao alto da bacia de contribuição do Riacho dos Negros. Com a 

formação do espelho d'água, alguns trechos desta estrada serão inundados. Essa estrada 

será substituída pela estrada já incluída na Zona de Operação (ver Figura 2.3) e 

continuará atravessando a Zona de Uso Institucional, de forma marginal ao reservatório. 

Além disso, há duas estradas que cruzam a margem direita do reservatório de forma 

perpendicular ao mesmo. Como vai representar um canal de aporte de sedimentos e 

acesso direto ao reservatório, recomenda-se a interrupção da mesma após o 

entroncamento coma a estrada a ser construída em substituição à estrada que será 

inundada.  

A Zona de Uso Institucional foi dividida em duas áreas: i) uma área de cerca de 4 ha, 

localizada próxima ao barramento, denominada aqui como Zona Institucional I e ii) uma 

área de 27 ha localizada próxima ao Sítio Várzea do Boi, denominada Zona Institucional 

II. 

i) Zona Institucional I 

Localizada próxima ao barramento, em sua obreira esquerda, a Zona de Uso Institucional 

tem como objetivo permitir o acesso controlado à água do reservatório, sempre que 

autorizado pela Operadora do Sistema. No local, recomenda-se a instalação de pontos de 

captação de água adequados, incluindo rampa e estacionamento, de forma a prevenir 

efeitos negativos relacionados à compactação do solo e poluição por possíveis 

vazamentos de óleo.  

ii) Zona Institucional II 

A área da Zona Institucional II é delimitada por duas estradas rurais perpendiculares ao 

reservatório. Sugere-se que uma delas, localizada mais ao sul e pouco utilizada, seja 

bloqueada no ponto onde se encontra com a ZO. Já a estrada localizada mais ao norte dá 

acesso a outros sítios, e deve ser mantida como ponto de acesso ao futuro reservatório. 

Conforme já explicitado (ver Zona de Operação), está prevista a implantação de estrada 

paralela à área inundada que deverá funcionar também como mecanismo de retenção de 

sedimentos de estradas perpendiculares ao reservatório. A Figura 2.6, a seguir, 
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apresenta o entroncamento das estradas vicinais com a ZO. De forma a restringir à 

entrada de pessoas à ZPP e ZUI, é fundamental a utilização de cercas e instalação de 

sinalização.  

Figura 2 6. Pontos de interrupção das estradas vicinais existentes no entroncamento com a estrada alternativa 
que será implantada marginalmente ao Reservatório Artificial Negros, Ramal do Agreste – Trecho VII, Projeto de 
Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF). 

 

No que diz respeito a potenciais usos, na Zona Institucional II localiza-se parte de uma 

antiga linha férrea, que pode vir a ser uma trilha natural, e uma casa antiga com mais de 

100 anos que foi adquirida pelo empreendedor e está localizada na APP do reservatório 

após seu enchimento. Em atendimento às considerações do Parecer Técnico NAIA nº 02/2019, 

informa-se que será realizado, na referida casa, um resgate arqueológico do tipo desmonte, no qual a 

medida em que se registra a técnica construtiva evidenciada, a benfeitoria será liberada para sua 

desmobilização, limpeza e desinfecção de possíveis fontes contaminantes, a ser realizada pela 

construtora do Ramal do Agreste. 
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Em atendimento às considerações do Parecer Técnico NAIA nº 02/2019, informa-se que 

será realizado na referida casa, um resgate arqueológico do tipo desmonte, no qual na 

medida em que se registra a técnica construtiva evidenciada, a benfeitoria será liberada 

para sua desmobilização, limpeza e desinfecção de possíveis fontes contaminantes, a ser 

realizada pela construtora do Ramal do Agreste em resposta ao Parecer Técnico NAIA nº. 

02/2019. 

Ressalta-se, ainda, a existência de sítios arqueológicos, encontrados durante a 

implantação do empreendimento.  

O Mapa 2.1 apresenta o detalhamento das áreas de domínio da União no entorno do 

Reservatório Negros. 

  
Foto 2.11. Estrada que dá acesso ao Reservatório 
Negros, pela sua margem direita, na Zona de Uso 
Institucional. (Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 
701069E/ 9091077N). (jun/2018). 

Foto 2.12. Estrada que dá acesso ao Reservatório 
Negros, pela sua margem direita, na Zona de Uso 
Institucional. (Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 
701069E/ 9091077N). (jun/2018). 

  
Foto 2.13. Caatinga arbustiva herbácea na margem 
direita do Reservatório Negros (Coord. SIRGAS 2000, 
UTM 24L, 701140E / 9090848N) (jun/2018). 

Foto 2.14. Caatinga arbustiva herbácea na margem 
direita do Reservatório Negros (Coord. SIRGAS 2000, 
UTM 24L, 701156E / 9090856N) (jun/2018). 
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Foto 2.15. Caatinga arbustiva herbácea na Zona de 
Uso Institucional (Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 
701417E / 9091190N) (jun/2018). 

Foto 2.16. Caatinga arbustiva herbácea na Zona de 
Uso Institucional (Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 
701417E / 9091190N) (jun/2018). 

  
Foto 2.17. Estrada que margeia o reservatório pela 
sua margem direita (Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 
701476E/ 9091232N) (jun/2018). 

Foto 2.18. Caatinga arbustiva herbácea na Zona de 
Uso Institucional (Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 
701411E/ 9091190N) (jun/2018). 

  
Foto 2.19. Antiga linha férrea que cruza a Zona de 
Uso Institucional II. 

Foto 2.20. Casa antiga localizada na Zona de Uso 
Institucional II. 

 

2.1.6. Normas e Recomendações para Gestão das Áreas de Domínio da União 

O Quadro 2.1 apresenta as normas e recomendações para a gestão das áreas de domínio 

da União no entorno direto do Reservatório Negros.
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Quadro 2.1. Vocação, normas e recomendações para a gestão das áreas de domínio da União no entorno direto do Reservatório Negros. 

 

Zona Vocação 

Normas de Gestão 

Recomendações 
Autorizado (com anuência da Operadora do 

Sistema2) 
Desautorizado 

Zona do Lago 
(ZL) 

Proteção da 
Qualidade da 
Água e Vida Útil 
do Reservatório 

• É permitida a captação de água por pequenos 
usuários, SIAAs ou pequenas comunidades 
agrícolas solicitantes de acesso às águas do PISF, 
mediante autorização para uso emitida pela 
Operadora do Sistema, conforme Resolução ANA 
nº 2.333/2017. 

• É permitida a realização de atividades relativas à 
operação e manutenção do reservatório; 

• É permitido o monitoramento da qualidade da 
água assim como dos sedimentos de suspensão e 
de fundo;  

• É permitida a realização de pesquisas científicas. 

 

• Não é permitida a instalação de tanques-rede 
e/ou quaisquer outras atividades de piscicultura; 

• Não é permitido o lançamento de efluentes; 

• Não é permitida a introdução de espécies 
exóticas; 

• Não é permitida a violação ou retirada de vazão 
ou qualquer outro equipamento de propriedade 
da Operadora do Sistema; 

• Não é permitida a intervenção, de qualquer 
modo, na infraestrutura do PISF, que cause 
impactos em sua operação. 

 

• Monitoramento contínuo do nível da água do 
reservatório; 

• Prevenir a ocorrência de variações no nível do 
reservatório em volume maior que previsto na 
operação do Sistema; 

• Monitoramento da qualidade da água, e das 
descargas sólidas e de fundo, do reservatório 
conforme previsto no Programa de Monitoramento 
Ambiental; 

• Enquadramento das águas do reservatório pelo 
Comitê de Bacia responsável, quando existente; 

• Monitoramento da ictiofauna, conforme previsto no 
Programa de Monitoramento Ambiental; 

• Atividades de educação ambiental e comunicação 
social, nas comunidades vizinhas e no município de 
Sertânia, devem alertar para os riscos de uso do 
reservatório para atividades recreativas assim 
como para os possíveis danos associados à soltura 
de peixes no reservatório. 

  

                                                           
2
 Em consonância com a Resolução ANA no 2.333, de 27 de dezembro de 2017 (Art 2o, incisos IV e V), e legislações subsequentes. 
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Zona Vocação 

Normas de Gestão Zona 

Recomendações 
Autorizado (com anuência da Operadora do 

Sistema3) 
Desautorizado 

Zona de 
Segurança da 

Barragem 

(ZSB) 

Integridade 
Estrutural e 

Operacional da 
Barragem 

Negros 
 

• Qualquer atividade realizada na ZSB 
deverá ser previamente autorizada pela 
Operadora do Sistema4 (PISF); 

• É permitida a instalação de estruturas de 
vigilância, operação e manutenção do 
reservatório; 

• É permitida a abertura e manutenção de 
vias de acesso de pessoal da Operadora do 
Sistema, veículos e equipamentos; 

• É permitida a inibição do crescimento de 
árvores e arbustos nos taludes de 
montante e jusante da barragem5;  

• É permitida a retirada de vegetação, 
material orgânico e outros resíduos da 
bacia de restituição e canal de restituição. 

• Não é permitida a permanência de animais 
domésticos na Zona de Segurança da 
Barragem; 

• Não é permitido o acesso e permanência 
de qualquer pessoa à Zona de Segurança 
da Barragem sem autorização prévia da 
Operadora do Sistema. 

 

• Inspeção periódica da barragem; 

• Estabilização e reabilitação das áreas 
degradadas por meio da aplicação de 
técnicas de drenagem apropriadas; 

• Manutenção adequada das vias de acesso à 
Zona de Segurança da Barragem; 

• Manutenção visando à desobstrução da 
bacia de dissipação e do canal de restituição; 

• Elaboração de Plano de Segurança da 
Barragem, incluindo o Plano de Ação 
Emergencial; 

• Prever estratégias para minimizar os 
impactos negativos do barramento para a 
população residente a jusante da barragem, 
durante a fase construtiva e na operação; 

• Delimitar a ZSB por meio de cercas e instalar 
placas informativas, inclusive no tocante à 
proibição da permanência de animais 
domésticos; 

• Instalação de placas padronizadas de alerta 
sobre os riscos associados ao uso do 
Reservatório para banho e quanto à 
proibição de rebanhos pecuários em 
consonância com o Programa de Educação 

                                                           
3 Em consonância com a Resolução ANA no 2.333, de 27 de dezembro de 2017 (Art 2o, incisos IV e V), e legislações subsequentes. 
4 Em consonância com a Resolução ANA no 2.333, de 27 de dezembro de 2017 (Art 2o, incisos IV e V), e legislações subsequentes. 
5Conforme recomendações constantes em: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Manual de Segurança e Inspeção de Barragens. Brasília. 2002. 148p. 
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Zona Vocação 

Normas de Gestão Zona 

Recomendações 
Autorizado (com anuência da Operadora do 

Sistema3) 
Desautorizado 

Ambiental e Comunicação Social deste 
Plano. 

Zona Vocação 

Normas de Gestão Zona 

Recomendações 
Autorizado (com anuência da Operadora do 

Sistema6) 
Desautorizado 

Zona de 
Operação 

(ZO) 

Operação e 
Acesso 

 

• Instalação de estruturas de vigilância, 
operação e manutenção do Sistema;  

• Abertura e manutenção de vias de acesso 
de pessoal, veículos e equipamentos, com 
prévia autorização da Operadora do 
Sistema;  

• Inibição do crescimento de árvores e 
arbustos;  

• Retirada de vegetação, material orgânico e 
outros resíduos do canal; 

• Instalação de passagens de fauna, e pontes 
de acesso de forma integrada com o 
Programa de Conservação da Fauna e da 
Flora do PBA do Ramal do Agreste. 

 

• Presença de animais domésticos nesta 
zona;  

• Acesso e permanência de qualquer pessoa 
sem autorização prévia da Operadora do 
Sistema (PISF). 

 

 As estradas de circulação existentes ou 
projetadas, a critério da Operadora do 
Sistema, poderão ser utilizadas para a 
manutenção e operação das estruturas do 
PISF, bem como permitir o acesso ao 
reservatório das comunidades do entorno; 

 Manutenção adequada das vias de acesso na 
Zona de Operação, de forma a garantir a 
prevenção de processos erosivos e não afetar 
os sistemas de drenagem e cursos d’água 
naturais; 

 A faixa de servidão da ZO deverá ser 
delimitada por meio de cercas e instalação de 
placas informativas ao longo da sua 
extensão; 

 Instalação de redutores de velocidade e 
placas de sinalização nas estradas de 
circulação de veículos; 

 Estabilização e reabilitação das áreas 

                                                           
6
 Em consonância com a Resolução ANA no 2.333, de 27 de dezembro de 2017 (Art 2o, incisos IV e V), e legislações subsequentes. 
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Zona Vocação 

Normas de Gestão Zona 

Recomendações 
Autorizado (com anuência da Operadora do 

Sistema3) 
Desautorizado 

degradadas por meio da aplicação de 
técnicas de drenagem apropriadas ao solo; 

 Instalação de sinalização sobre a proibição de 
rebanhos pecuários conforme Programa de 
Educação Ambiental e Comunicação Social. 

Zona Vocação 

Normas de Gestão Zona 

Recomendações 
Autorizado (com anuência da Operadora do 

Sistema7) 
Desautorizado 

Zona de 
Proteção 
Prioritária 

(ZPP) 

Preservação 

 

• Qualquer atividade realizada nesta Zona 
deverá ser previamente autorizada pela 
Operadora do Sistema8 (PISF); 

• É permitido o plantio de mudas nativas e o 
controle de espécies exóticas9; 

• É permitida a pesquisa cientifica; 

• É permitida a instalação de placas 
educativas e de sinalização; 

• É permitida a realização de atividades de 
educação ambiental e comunicação social; 

• Não é permitido o acesso de qualquer 
pessoa sem autorização prévia da 
Operadora do Sistema; 

• Não é permitida a construção de 
edificações, estruturas sanitárias e/ou 
fossas; 

• Não é permitida a realização de atividades 
de lazer e práticas desportivas; 

• Não é permitido o uso do fogo; 

• Não é permitida a permanência de 
rebanhos e/ou animais domésticos; 

• Evitar a utilização da ZPP como canteiro de 
obras durante a instalação do 
empreendimento; 

• Ampliação da Área de Preservação 
Permanente do Reservatório englobando 
toda a Zona de Proteção Prioritária; 

• Evitar a construção de novos acessos; 

• Delimitar a ZPP por meio de cercas e 
instalação de placas informativas ao longo 
da sua extensão, inclusive no tocante à 
proibição da permanência de animais 
domésticos; 

                                                           
7
 Em consonância com a Resolução ANA no 2.333, de 27 de dezembro de 2017 (Art 2o, incisos IV e V), e legislações subsequentes. 

8
 Em consonância com a Resolução ANA no 2.333, de 27 de dezembro de 2017 (Art 2o, incisos IV e V), e legislações subsequentes. 

9
 De acordo com a Instrução Normativa CPRH 007/2006. 
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Zona Vocação 

Normas de Gestão Zona 

Recomendações 
Autorizado (com anuência da Operadora do 

Sistema3) 
Desautorizado 

• A instalação de obras públicas para 
captação e condução da água e de 
efluentes tratados fica restrita somente 
àquelas autorizadas pela Operadora do 
Sistema, sendo permitidas apenas aquelas 
previstas pelo PISF. 

 

• Não é permitida a movimentação do solo e 
a retirada de material de empréstimo assim 
como o depósito de areia e/ou outros 
materiais; 

• Não é permitida a caça de animais 
silvestres; 

• Não é permitida a instalação de 
atracadouros particulares; 

• Não é permitido o plantio de espécies 
exóticas; 

• Não é permitido o uso de agrotóxicos e/ou 
biocidas; 

• Não é permitida a instalação de tratamento 
de esgoto, poços incineradores, 
lançamento de efluentes residenciais ou 
industriais e outros poluentes, aterros 
sanitários, depósitos e lançamentos de 
lixos ou entulhos de qualquer espécie. 

 

• Desenvolvimento de ações visando 
assegurar a fiscalização desta Zona; 

• Implantar áreas demonstrativas de 
restauração florestal; 

• Monitoramento da fauna em consonância 
com o Programa de Conservação da Fauna e 
da Flora, item 17, do PBA do Ramal do 
Agreste; 

• Implantar bloqueio na estrada que cruza a 
ZPP na margem direita de forma a evitar o 
acesso ao reservatório; 

• Realização de atividades de educação 
ambiental e comunicação social em 
consonância com o Programa de Educação 
Ambiental e Comunicação Social deste 
Plano; 

• Promover enriquecimento florestal e 
repovoamento da fauna na Área de Proteção 
Permanente em consonância com o 
Programa de Recuperação Ambiental deste 
Plano; 

• Realizar monitoramento ambiental da área 
em consonância com o Programa de 
Monitoramento Ambiental deste Plano. 

Zona de Uso 
Institucional 

(ZUI) 

Uso Regulado 
 

• Atividades ligadas à operação do sistema, 
visitação guiada, educação e pesquisa 
científica;  

• Enriquecimento florestal assim como a 

• Uso do fogo; 

• Permanência de rebanhos pecuários; 

•  Utilização da área para atividades voltadas 
à educação ambiental e patrimonial, pesquisa 
e extensão; 
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Zona Vocação 

Normas de Gestão Zona 

Recomendações 
Autorizado (com anuência da Operadora do 

Sistema3) 
Desautorizado 

implantação de projeto paisagístico;  

• Coleta e tratamento de efluentes 
domésticos;  

• Instalação e manutenção de estradas de 
circulação de veículos e estruturas de 
vigilância;  

• Operação e manutenção do reservatório;  

• Construção de edificações, estruturas 
sanitárias e/ou fossas; 

• Instalação de estrutura de apoio adequada 
para captação de água;  

• Instalação de estruturas para facilitar o 
acesso à água para dessedentação animal. 

• Instalação de atracadouros particulares; 

• Instalação de poços, incineradores, 
lançamento de efluentes industriais, 
aterros sanitários, depósitos de lixo e 
lançamentos de entulhos de qualquer 
espécie. 

 

•  A área apresenta potencial para 
aproveitamento da beleza cênica; 

•  Instalação e manutenção de estruturas de 
vigilância e ocupação da área da ZUI visando 
prevenir contra possíveis invasões; 

•  Instalação de estacionamento 
adequado para abastecimento de caminhões 
pipa; 

•  Estabilização e reabilitação das áreas 
degradadas por meio da aplicação de 
técnicas de drenagem apropriadas ao relevo; 

•  Implantação de atividades de 
recuperação de áreas degradadas em 
consonância com o Programa de Recuperação 
Ambiental deste Plano; 

•  Utilização de conceitos de construção 
sustentável, tais como a adequação do 
projeto ao clima do local, iluminação e 
aquecimento naturais, e a utilização de 
materiais disponíveis no local, entre outros;  

• Instalação de cercas e placas 
informativas sobre o reservatório e seu 
zoneamento, assim como de alerta sobre os 
riscos associados ao uso do Reservatório para 
banho e quanto à proibição de permanência 
de animais domésticos; 

•  Há potencial para recepção de 
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Zona Vocação 

Normas de Gestão Zona 

Recomendações 
Autorizado (com anuência da Operadora do 

Sistema3) 
Desautorizado 

visitantes e desenvolvimento de atividades 
de educação ambiental e patrimonial 
(arqueologia), em consonância com o 
Programa de Educação Ambiental e 
Comunicação Social deste Plano.  
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2.2. ZONAS INSERIDAS NA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO DO RESERVATÓRIO NEGROS 

2.2.1. Zona de Proteção Especial (ZPE) 
 

Figura 2 7. Zona de Proteção Especial do Reservatório Negros. 

 

A Zona de Proteção Especial tem como objetivo possibilitar o uso sustentado dos recursos 

hídricos. Foram inseridas nesta Zona as áreas com vocação para conservação. Essa é a 

maior Zona definida no entorno do Reservatório Negros, totalizando 2147,73 ha. 

Apresenta baixa ocupação antrópica e está composta por áreas de caatinga arbórea mais 

conservada, com ocorrência de espécies relevantes da flora como a Myracrodruon 

urundeuva (Aroeira) e Schinopsis brasiliensis (Braúna). A restrição ao uso do solo na ZPE 

é alta, apresentando solo do tipo Neossolo Litólico associado a Afloramentos Rochosos.  

Devido ao relevo declivoso, a área é de difícil acesso, em especial na margem esquerda 

do Reservatório Negros. Há uma estrada que cruza a ZPE, na área localizada a noroeste a 

montante da margem direita do Reservatório Negros, que dá acesso ao Sítio Queimada 
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do Milho e Sítio Minadouro. No extremo nordeste da ZPE localiza-se o Sítio Serrinha. São 

áreas com baixa fertilidade natural, susceptíveis à erosão devido ao relevo acidentado e 

que apresentam muito baixo potencial para irrigação. Por outro lado, a área apresenta 

relevante potencial para a conservação e beleza cênica, que deverá ser potencializada 

com a formação do Reservatório Negros.  

A baixa ocupação antrópica da Zona de Proteção Especial, associada às características 

acima descritas, torna a conservação dos fragmentos remanescentes de caatinga 

conservada sua maior potencialidade.  

As fotos a seguir exemplificam a Zona de Proteção Especial. 

  
Foto 2.21. Caatinga arbórea na Zona de Proteção 
Especial, localizada a montante da margem esquerda 
do Reservatório Negros (jun/2018). 

Foto 2.22. Extremo nordeste da Zona de Proteção 
Especial (jun/2018). 

  
Foto 2.23. Vista da Zona de Proteção Especial a 
partir da área de inundação, mostrando vegetação 
de caatinga arbórea com afloramentos rochosos 
(jun/2018). 

Foto 2.24. Vista da Zona de Proteção Especial, 
mostrando vegetação de caatinga arbórea com 
afloramentos rochosos (jun/2018). 
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Foto 2.25. Estrada que cruza a Zona de Proteção 
Especial, dando acesso ao Sítio Queimada do Milho 
(Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 703407E/ 9093807N) 
(jun/2018). 

Foto 2.26. Estrada que cruza a Zona de Proteção 
Especial (Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 702150E/ 
9094069N) (jun/2018).  

  
Foto 2.27. Talvegue afluente ao Riacho Negros, 
localizado a noroeste do reservatório, no limite entre 
a Zona de Proteção Especial e a Zona de Uso 
Moderado (jun/2018). 

Foto 2.28. Caatinga arbórea na Zona de Proteção 
Especial, localizada a montante da margem direita 
do Reservatório Negros (jun/2018). 
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2.2.2. Zona de Uso Restrito (ZUR) 
 

Figura 2 8. Zona de Uso Restrito do Reservatório Negros. 

 

A Zona de Uso Restrito tem como objetivo a conservação e uso sustentado dos recursos 

naturais. Engloba o alto da bacia, onde estão localizadas as nascentes do Riacho dos 

Negros, e o leito deste Riacho a montante do reservatório. Desta forma, é potencialmente 

uma área de recarga hídrica e corredor de fauna. É composta por áreas com média e 

baixa restrição ao uso, compostas por Neossolo Flúvico, Luvissolo e Planossolo.  

Apresenta poucas aglomerações populacionais caracterizadas por propriedades maiores 

ao longo das margens do Riacho dos Negros, com a ocorrência de pequenos cultivos de 

subsistência, em especial no leito do talvegue (agricultura de sequeiro), onde destacam-

se os Sítios Queimada do Milho e São Paulo, sendo este último situado próximo ao futuro 

reservatório, e que tem como atividade principal a caprinocultura. Ressalta-se que, no 
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Sítio Queimada do Milho, há um barramento que, certamente, reterá sedimentos em caso 

de enxurradas, diminuindo o aporte ao futuro Reservatório Negros. 

No alto da bacia há baixa ocupação antrópica e a vegetação é composta por caatinga 

arbórea aberta em bom estado de conservação. Por aí passam duas estradas que 

chegam ao Sítio Queimada do Milho e ao Sítio Serrinha, respectivamente.  

A ZUR, na sua porção mais alta, é susceptível ao uso agrícola intensivo, por apresentar 

solos do tipo Planossolo. Também está sujeita à extração ilegal de madeira e à caça. 

Ressalta-se que o Riacho dos Negros aportará sedimentos diretamente ao Reservatório 

Negros, de maneira que a falta de tratamento de esgotos, assim como o uso 

indiscriminado de agrotóxicos, podem representar uma ameaça à manutenção da 

qualidade da água do reservatório.  

As fotos a seguir ilustram a Zona de Uso Restrito. 

  
Foto 2.29. Leito do Riacho dos Negros na Zona de 
Uso Restrito (ago/2018). 

Foto 2.30. Barramento localizado a montante do 
futuro Reservatório Negros na Zona de Uso Restrito 
(ago/2018). 

  
Foto 2.31. Caatinga arbórea no alto da bacia de 
contribuição do Riacho dos Negros (Coord. SIRGAS 
2000, UTM 24L 705989E/ 9094693N) (jun/2018). 

Foto 2.32. Cultivo de subsistência nas margens do 
Riacho dos Negros, a montante do Reservatório 
Negros (Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 702453E/ 
9092087N) jun/2018). 
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Foto 2.33. Uso do solo para agropecuária nas 
margens do Riacho dos Negros, a montante do 
reservatório, no Sitio São Paulo (Coord. SIRGAS 
2000, UTM 24L, 702425E/ 9092171N) (jun/2018). 

Foto 2.34. Uso do solo para agropecuária nas 
margens do Riacho dos Negros, a montante do 
reservatório, no Sítio Queimada do Milho (Coord. 
SIRGAS 2000, UTM 24L, 702425E/ 9092171N). 
(jun/2018). 

  
Foto 2.35. Criação de emas no Sítio São Paulo 
(jun/2018). 

Foto 2.36. Caprinocultura no Sítio São Paulo 
(jun/2018). 

  
Foto 2.37. Caatinga arbustiva arbórea ao longo 
das margens do Riacho dos Negros, a montante do 
reservatório, na Zona de Uso Restrito (Coord. SIRGAS 
2000, UTM 24L, 702431E/ 9092166N) jun/2018) 

Foto 2.38. Talvegue aportante ao Riacho dos 
Negros na Zona de Uso Restrito (Coord. SIRGAS 
2000, UTM 24L, 702375E/ 9092290N) (jun/2018). 
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Foto 2.39. Caatinga arbórea na Zona de Uso 
Restrito (Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 702295E/ 
9092204N) (jun/2018). 

Foto 2.40. Estrada que passa no extremo nordeste 
da bacia de contribuição do Riacho dos Negros, na 
ZUR (Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 707142E/ 
9095086N) (jun/2018). 

  
Foto 2.41. Estrada que chega ao alto da bacia de 
contribuição do Reservatório Negros dando acesso 
ao Sítio Serrinha (Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 
706054E/ 9095824N) (jun/2018). 

Foto 2.42. Estrada que passa no alto da bacia de 
contribuição do reservatório, vegetação de caatinga 
arbórea na ZUR (Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 
706152E/ 9095845N) (jun/2018) 
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2.2.3. Zona de Uso Moderado (ZUM) 

Figura 2 9. Zona de Uso Moderado do Reservatório Negros 

 

A Zona de Uso Moderado engloba toda a margem direita do Reservatório Negros e tem 

como objetivo conciliar a conservação com o uso sustentado da área de forma a garantir 

a integridade do ecossistema. Com esse objetivo são estabelecidas diretrizes de gestão 

para o uso da terra de uma forma sustentável.  

Na ZUM ocorrem solos do tipo Luvissolo e predomina a vegetação de caatinga arbustiva 

bem conservada. A restrição ao uso do solo é média e o relevo é menos acidentado. 

Ocorrem dois talvegues que confluem antes de aportarem ao Riacho dos Negros. Cada 

um dos talvegues apresenta também um açude que poderá funcionar como proteção ao 

aporte de sedimentos ao reservatório.  

A ocupação antrópica é esparsa com ocorrência de propriedades que utilizam a área 

como pastagem natural. Há duas estradas que serão interrompidas com a construção do 
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reservatório: uma delas cruza a Zona de Uso Moderado em direção à Zona de Uso 

Institucional; e a outra estrada passa no extremo nordeste da ZUM, onde se localiza o 

Sítio Minadouro, dando acesso ao Sítio Várzea do Boi ao Sítio São Paulo (Zona de Uso 

Restrito). Ambas se encontram com a estrada que será construída como solução de 

engenharia e que foi inserida na Zona de Operação (Figura 2.3). 

As fotos a seguir exemplificam a Zona de Uso Moderado. 

 

 

Foto 2.43. Vista da Zona de Uso Moderado 
apresentando vegetação de caatinga arbustiva bem 
conservada (Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 700491E/ 
9091157N) (jun/2018). 

Foto 2.44. Propriedade localizada na Zona de Uso 
Moderado (Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 700498E/ 
9091135N) (jun/2018). 

  
Foto 2.45. Estrada que corta a Zona de Uso 
Moderado e dá acesso à Zona de Uso Institucional. 
Vegetação de caatinga arbustiva bem conservada. 
(Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 700399E/ 9090836N) 
(jun/2018). 

Foto 2.46. Talvegue que aportará ao futuro 
Reservatório Negros na ZUM. (Coord. SIRGAS 2000, 
UTM 24L, 700123E/ 9091127N) (jun/2018). 
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Foto 2.47. Barreiro localizado na ZUM (Coord. 
SIRGAS 2000, UTM 24L, 700514E/ 9091466N) 
(jun/2018). 

Foto 2.48. Ocupação antrópica no Sítio Minadouro, 
na ZUM (Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 701763E/ 
9094325N) (jun/2018). 

  

Foto 2.49. Estrada que passa pelo Sítio Minadouro. 
Extremo nordeste da ZUM (Coord. SIRGAS 2000, UTM 
24L, 701754E/ 9093393N) (jun/2018). 

Foto 2.50. Estrada que dá acesso à ZUD, a partir do 
Sítio Minadouro (Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 
701984E/ 9092844N) (jun/2018). 

  
Foto 2.51. Estrada e vegetação de caatinga 
arbustiva na Zona de Uso Moderado (Coord. SIRGAS 
2000, UTM 24L, 701769E/ 9091603N) (jun/2018). 

Foto 2.52. Residência no Sítio São Paulo, na Zona de 
Uso Moderado (jun/2018). 
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Foto 2.53. Estrada e caatinga herbácea arbustiva no 
limite da Zona de Uso Moderado com a Zona de Uso 
Restrito (Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 702236E/ 
9092414N) (jun/2018).  
Foto 2.54.  

Foto 2.55. Estrada e caatinga herbácea arbustiva no 
limite da Zona de Uso Moderado com a Zona de Uso 
Restrito (Coord. SIRGAS 2000, UTM 24L, 702222E/ 
9092441N) (jun/2018). 
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2.2.4. Diretrizes de Gestão para Zonas que englobam Áreas Particulares na Bacia de 

Contribuição ao Reservatório 

 

O Quadro 2.2 apresenta as diretrizes de gestão das áreas particulares localizadas na 

bacia de contribuição ao Reservatório Negros. 
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Quadro 2.2. Diretrizes de gestão para áreas particulares localizadas na bacia de contribuição ao Reservatório Negros. 

Zona Vocação Diretrizes de Gestão 

Zona de 
Proteção 
Especial 

(ZPE) 

Conservação 
dos Recursos 

Naturais 
 

• Estabelecimento e/ou integração com políticas públicas já existentes apontando: i) as áreas incluídas na ZPE como 
prioritárias para conservação; ii) a observação do módulo rural mínimo do município de Sertânia (65 ha) de forma 
a evitar o parcelamento desordenado do solo; iii) a articulação com cartórios de imóveis neste sentido; 

• Articulação com órgão ambiental competente propondo revisão do CAR das propriedades inseridas na área de 
forma a compatibilizar o uso com a conservação dos recursos naturais existentes; 

• Há potencial para a criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral na ZPE; 

• Integração com o Programa de Conservação da Fauna e da Flora, item 17, do PBA do Ramal do Agreste sendo a 
área propícia ao monitoramento de espécies da fauna e flora; 

• Fiscalização para minimizar caça e extração de madeira ilegal; 

• Articulação com o Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social, itens 2 e 3 do PBA do Ramal do 
Agreste, com objetivo de sensibilizar para conservação da área; 

• Realização de atividades de educação ambiental e comunicação social em consonância com o Programa de 
Educação Ambiental e Comunicação Social deste Plano; 

• Na ZPE deve ser evitada a instalação de estações de tratamento de esgoto, poços incineradores, lançamento de 
efluentes residenciais ou industriais e outros poluentes assim como a instalação de aterros sanitários, depósitos e 
lançamentos de lixos ou entulhos de qualquer espécie. 

 

Zona de Uso 
Restrito (ZUR) 

Conservação 

e Uso 

Sustentável 

dos Recursos 

Hídricos 

 

• Estabelecimento e/ou integração com políticas públicas já existentes apontando a observação do módulo rural 
mínimo do município de Sertânia (65 ha) de forma a evitar o parcelamento desordenado do solo e a articulação 
com cartórios de imóveis neste sentido; 

• Articulação com órgão ambiental competente propondo revisão do CAR das propriedades inseridas na área de 
forma a compatibilizar o uso com a conservação dos recursos naturais existentes; 

• Utilização da área como pastagem natural; 

• Fiscalização para minimizar caça e extração de madeira ilegal; 
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Zona Vocação Diretrizes de Gestão 

• Há potencial para a criação de Unidade de Conservação de Uso Sustentável na ZUR; 

• Restringir o acesso ao reservatório às entradas propostas para a Zona de Uso Institucional; 

• Estabelecer medidas de preservação das nascentes do Riacho dos Negros;  

• Articulação com os órgãos de extensão rural para melhoria do manejo da pecuária e agricultura de subsistência 
em consonância com o Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social deste Plano;  

• Promoção de ações de Educação Ambiental para as comunidades próximas de acordo com o Programa de 
Educação Ambiental e Comunicação Social deste Plano, apresentado mais adiante; 

• Indicar a implantação de estruturas de retenção de sedimentos nos talvegues localizados na ZUR conforme 
Programa de Conservação do solo e da Água deste Plano; 

• Monitoramento das APPs, talvegues intermitentes, áreas suscetíveis à erosão e grau de ocupação antrópica, de 
acordo com o Programa de Monitoramento Ambiental proposto no presente documento. 

 

Zona de Uso 
Moderado 

(ZUM) 

Uso 

Sustentável 

 

• Estabelecimento e/ou integração com políticas públicas já existentes apontando: i) a observação do módulo rural 
mínimo do município de Sertânia (65 ha) de forma a evitar o parcelamento desordenado do solo e ii) a articulação 
com cartórios de imóveis neste sentido; 

• Articulação com órgão ambiental competente propondo revisão do CAR das propriedades inseridas na área de 
forma a compatibilizar o uso coma a conservação dos recursos naturais existentes; 

• Há potencial para a criação de Unidade de Conservação de Uso Sustentável na ZUM; 

• Utilização da área como pastagem natural; 

• Incentivo à caprinocultura de subsistência; 

• Garantir que o acesso ao reservatório seja realizado através da Zona de Uso Institucional; 

• Articular parcerias visando à implantação de Assistência Técnica, Educação Ambiental e Saneamento Básico para 
as comunidades do entorno; 
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Zona Vocação Diretrizes de Gestão 

• Promover ações de Educação Ambiental de acordo com o Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social 
apresentado mais adiante; 

• Indicar a implantação de estruturas de retenção de sedimentos em consonância com o Programa de Conservação 
do Solo e da Água do presente Plano; 

• Na ZUM deve ser evitada a instalação de estações de tratamento de esgoto, poços incineradores, lançamento de 
efluentes residenciais ou industriais e outros poluentes sem tratamento adequado, assim como a instalação de 
aterros sanitários, depósitos e lançamentos de lixos ou entulhos de qualquer espécie;  

• Monitoramento das APPs, talvegues intermitentes, áreas suscetíveis à erosão e ocupação antrópica, de acordo 
com o Programa de Monitoramento Ambiental proposto no presente documento. 

 



 

 

56 
ZONEAMENTO AMBIENTAL - PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO 

E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO ARTIFICIAL NEGROS 

3. POTENCIAL DA ÁREA PARA A CRIAÇÃO DE MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

É importante ressaltar que a área da bacia de contribuição ao Reservatório Negros, de 

forma geral, apresenta vocação para a conservação, em especial na margem esquerda 

do futuro reservatório que tem relevo declivoso de serras e serrotes, com afloramentos 

rochosos, e é coberta por vegetação bem conservada de caatinga arbórea. Apesar da 

ocupação antrópica apresentar-se esparsa pelo território, com propriedades médias 

geralmente utilizadas como pastagem natural e/ou como área para agricultura de 

subsistência, há laços familiares entre os moradores do entorno do futuro reservatório.  

Como é comum na região, há uma tendência ao maior uso da terra ao longo do leito do 

Riacho dos Negros, tanto a montante (Sítios São Paulo, Várzea do Boi e Queimada do 

Milho) quanto a jusante da futura barragem (Sítio Ilha). O Distrito de Henrique Dias, 

considerado como a aglomeração populacional mais expressiva em termos de 

contingente populacional do entorno do reservatório, dista 3,95 km a jusante e a sudeste 

da barragem.  

Ademais, aliada à vocação para conservação da caatinga, a área apresenta ainda 

potencial para uso educativo e científico tais como a existência de sítios arqueológicos e 

elementos históricos.  

Desta forma, as peculiaridades da área de entorno do Reservatório Negros evidenciam 

como potencialidades: i) a conservação do bioma caatinga; ii) o envolvimento de atores 

locais com a gestão do território e iii) o desenvolvimento de pesquisas e atividades de 

educação ambiental e patrimonial. Neste contexto, existe na área o potencial para a 

criação de um mosaico de unidades de conservação que pode vir a ser um poderoso 

instrumento de forma a fomentar uma gestão integrada e eficaz do território.  

O Mosaico de Unidades de Conservação (UCs) é um modelo de gestão que busca a 

participação, integração e envolvimento dos gestores de UCs, bem como da população 

local, visando compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da 

sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional. O 

reconhecimento de um mosaico se dá a partir da existência de um conjunto de UCs 

próximas, justapostas ou sobrepostas, pertencentes a diferentes esferas de governo ou 

não. 

O Mapa 3.1, em anexo, apresenta uma possível configuração para um mosaico de UCs, 

de acordo com as características de cada área: (i) áreas desapropriadas pela União, 

podem ser enquadradas em categorias mais restritivas de proteção integral, como a 

Estação Ecológica cujo objetivo é a preservação e a pesquisa; (ii) áreas em bom estado 

de conservação, porém não adquiridas pela União (no caso áreas localizadas na porção 
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esquerda mais a montante da bacia de contribuição ao reservatório) podem ser 

categorizadas como Monumento Natural, categoria de proteção integral que tem como 

objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica e 

admite a propriedade privada, desde que haja aquiescência dos proprietários e 

compatibilização com os objetivos da UC; e (iii) áreas com potencial para a conservação, 

porém com ocupação antrópica relevante (como é o caso da porção à direita da bacia de 

contribuição do futuro Reservatório Negros) podem ser categorizadas como UCs de uso 

sustentável, como Área de Proteção Ambiental - APA. 

Por fim, vale destacar que o SNUC oferece uma visão estratégica aos tomadores de 

decisão, possibilitando que as UCs, além de conservar os ecossistemas e a 

biodiversidade, gerem renda, emprego, desenvolvimento e propiciem uma efetiva 

melhora na qualidade de vida das populações locais e do Brasil como um todo (MMA, sd). 
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4. PROGRAMAS AMBIENTAIS 

O Projeto Básico Ambiental do Ramal do Agreste é composto por 17 (dezessete) 

programas, dentre os quais está o Programa de Uso e Conservação do Entorno e das 

Águas dos Reservatórios. Para atendimento ao objetivo, diretrizes e metas deste 

Programa, elaborou-se o presente Plano de Conservação e Uso do Entorno do 

Reservatório Negros, que inclui a definição de iniciativas estratégicas – ações, projetos ou 

subprogramas – de acordo com as características específicas da área e que integrem as 

diretrizes e metas dos demais programas.   

Atendendo o objetivo do presente Plano, foram definidos quatro Programas Ambientais, 

os quais apresentam normas e diretrizes coerentes às características das zonas definidas 

e à garantia de boa qualidade da água do Reservatório Negros.  

a) Programa de Conservação do Solo e da Água. 

b) Programa de Recuperação Ambiental. 

c) Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social 

d) Programa de Monitoramento Ambiental. 

Além disso, de forma a otimizar recursos e potencializar ações, é importante 

compatibilizar as atividades aqui propostas - que servirão como instrumentos de gestão 

do reservatório Negros e seu entorno na fase de operação do empreendimento - com os 

demais Programas do PBA do Ramal do Agreste, previstos em sua licença de instalação. 

Desta forma, a seguir apresentam-se os programas do PBA do Ramal Agreste que devem 

ser compatibilizados com o presente Plano e, na sequencia, os Programas definidos 

especificamente para o reservatório foco deste estudo.  

4.1. COMPATIBILIZAÇÃO DO PACUERA COM OUTROS PROGRAMAS AMBIENTAIS DO RAMAL 

DO AGRESTE 

Alguns dos programas ambientais do Projeto Básico Ambiental – PBA do Ramal do 

Agreste terão continuidade na fase de operação, fase na qual o reservatório estará cheio, 

o que resultará em um cenário de forte integração entre a gestão do Reservatório Negros 

e as ações neles previstas nos demais programas ambientais do PBA do Ramal do 

Agreste.  

Dentre os programas ambientais do PBA do Ramal do Agreste que apresentam interação 

de informações e atividades com o PACUERA ora proposto, se destacam os apresentados 

a seguir: 

Programa 02 - Comunicação Social 

O Programa de Comunicação Social do Ramal do Agreste engloba os municípios de 

Sertânia e de Arcoverde, contudo, para este estudo, serão considerados os dados 
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referentes à Sertânia, município no qual o reservatório Negros está localizado. O objetivo 

principal do Programa de Comunicação Social é manter a população informada sobre os 

principais eventos do empreendimento, garantindo assim que as ações programadas no 

âmbito da gestão ambiental sejam implementadas de forma transparente e, com isso, 

reduzir e controlar as expectativas e demandas decorrentes das mudanças ocorridas.  

O Programa de Comunicação Social, item 02 do PBA do Ramal do Agreste, previa 

inicialmente campanhas de esclarecimento junto a 76 localidades, mais precisamente 

nas comunidades situadas na faixa de 500 metros ao longo do traçado do canal e 

localidades rurais próximas aos canteiros, dentre as quais 57 comunidades encontram-se 

localizadas no município de Sertânia.  

No entanto, o Mapeamento técnico realizado em 2018 (MI, 2018) identificou 56 

localidades na Área de Influência Direta10 do empreendimento, das quais 50 localizadas 

no município de Sertânia. Destas, 06 (seis) localizam-se na área de entorno do 

Reservatório Negros, a saber: Sítio Serrinha, Sítio Queimada do Milho, Sítio Minadouro, 

Sítio São Paulo, Sítio Várzea do Boi e Sítio dos Góis; e totalizam cerca de 10 famílias.  

Conforme define a Resolução CONAMA No 302/2002, o Plano Ambiental de Conservação e 

Uso do Entorno do Reservatório Artificial Negros deverá ser submetido à consulta pública, 

atividade que deve ser realizada de forma integrada ao Programa de Comunicação 

Social, item 02, do Ramal do Agreste, e deverá envolver especialmente as comunidades 

acima citadas, além de instituições locais.  

Uma vez aprovado o Plano, a efetividade do zoneamento e as normas e diretrizes de 

gestão aqui propostas dependerão em grande medida da sua ampla divulgação, em 

especial nas comunidades mais próximas ao reservatório. Por fim, os requisitos de 

segurança relativos à proibição de uso do reservatório para atividades de lazer, 

especificamente para banho e pesca, deverão ser amplamente divulgados ao público alvo 

como um todo, com ênfase também no Distrito de Henrique Dias que, inclusive, atende 

às crianças moradoras do entorno direto do Reservatório Negros. 

Programa 03 - Educação Ambiental 

O Programa de Educação Ambiental, parte integrante do PBA do Ramal do Agreste, tem 

como objetivo geral o desenvolvimento de ações educativas, a serem formuladas por 

meio de um processo participativo, visando capacitar/habilitar setores sociais, com 

ênfase nos afetados diretamente pelo empreendimento, para uma atuação efetiva na 

melhoria da qualidade ambiental e de vida na região. Como foco dessas ações, o público-

                                                           
10 Considerando o Projeto Básico Ambiental (PBA), os limites para a Área de Influência Direta (AID) 

compreendem uma faixa de 2,5 km em torno das obras lineares do Ramal do Agreste, constituído pelos trechos 
de canal, aquedutos, túneis, porém reduzida no trecho da bacia do rio Ipojuca que coincide com o limite do 
estado de Pernambuco e expandida para abranger a microbacia contribuinte ao reservatório Negros. 
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alvo do programa são os professores das redes públicas de ensino dos municípios de 

Sertânia e Arcoverde, as comunidades e moradores situados na faixa de 250 metros dos 

canteiros de obras, canais e reservatórios. 

Desta forma, as ações previstas, em especial junto às escolas e agentes multiplicadores, 

deverão levar em consideração a implantação do reservatório e a importância da 

participação ativa dos moradores de seu entorno na sua conservação. 

As atividades devem incluir informações sobre a implantação do futuro reservatório e a 

compreensão da bacia de contribuição como território de impacto na qualidade da água e 

vida útil do mesmo. A Escola Municipal João Pereira Vale, localizada no Distrito de 

Henrique Dias, também merece atenção especial uma vez que funciona como uma porta 

de entrada para o futuro Reservatório Negros.  

Ressalta-se que o conceito de bacia hidrográfica é um tema de extrema relevância para 

sensibilizar os moradores para o adequado uso da terra de forma a evitar carreamento de 

sedimentos e poluentes ao reservatório. Além disso, recomenda-se a divulgação de 

informações sobre a riqueza da flora e da fauna local, e sua importância para a 

conservação da Caatinga.  

Por fim, sugere-se a utilização das informações levantadas para elaboração do 

Diagnóstico Ambiental do Reservatório Negros nas atividades previstas, em particular na 

construção do Mapa Social.  

Programa 09 - Recuperação de Áreas Degradadas 

Este Programa tem por objetivo principal proceder à recuperação das áreas degradadas 

em decorrência das obras de implantação do Projeto, por meio da recomposição da 

paisagem original tanto quanto possível, considerando as características do bioma 

caatinga. Está intrinsicamente relacionado com o Programa de Recuperação Ambiental 

do presente Plano, em especial no que diz respeito à recuperação florestal no entorno do 

reservatório, que deverá ser implementado pelos parceiros intervenientes, em especial 

pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). Ressalta-se que a 

UNIVASF vem desenvolvendo metodologias inovadoras de recuperação de áreas de 

caatinga. Por fim, conforme está previsto neste Programa, as ações de recuperação 

deverão ser monitoradas por um prazo de pelo menos três anos após o início da atividade 

de recuperação.  
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Programa 10 - Supressão de Vegetação das Áreas de Obra e Limpeza dos Reservatórios 

Este Programa tem por objetivo garantir que a supressão de vegetação e demais 

atividades de limpeza das áreas de instalação do Ramal do Agreste ocorram de acordo 

com critérios técnicos e normas legais pertinentes, de modo a minimizar e compensar os 

impactos sobre a vegetação e o uso do solo e evitar a deterioração da qualidade das 

águas nos reservatórios e nos canais e demais estruturas de condução das águas. Está 

relacionado com o Programa de Recuperação Ambiental do presente Plano no tocante à 

possibilidade de utilizar o material resultante da supressão na recuperação das áreas 

degradadas no entorno do Reservatório Negros. 

Programa 13 - Monitoramento de Vetores e Hospedeiros de Doenças 

O Programa de Monitoramento de Vetores e Hospedeiros de Doenças apresenta como um 

de seus objetivos a identificação de eventuais modificações na composição de vetores ou 

hospedeiros durante as fases de implementação e operação do empreendimento. A 

implementação do Plano de Monitoramento de Vetores e Hospedeiros de Doenças ficará 

a cargo de instituição parceira a ser definida. Será focada nos açudes e demais acúmulos 

d’água das comunidades diretamente afetadas pela obra e, após a operacionalização dos 

canais, nos reservatórios a serem criados. Portanto, o Reservatório Negros deverá conter 

pontos de amostragem para monitoramento de vetores e hospedeiros de doenças. 

Programa 16 - Monitoramento da Qualidade da Água e Limnologia 

Este Programa tem dentre seus objetivos acompanhar a evolução da qualidade da água 

no reservatório durante a fase de operação e identificar áreas de risco de eutrofização ou 

salinização no Reservatório Negros. Portanto, o Programa de Monitoramento de 

Qualidade da Água e Limnologia apresenta estreita interação com o objetivo do 

PACUERA, de garantir a qualidade da água e vida útil do reservatório, que apresenta 

como referência de qualidade os padrões de águas doces Classe 2 da Resolução CONAMA 

nº 357/05. 

Os dados obtidos neste programa serão aplicados diretamente na otimização dos Planos, 

em especial no Programa de Monitoramento Ambiental, auxiliando na revisão do 

zoneamento, no que se refere à identificação dos usos conflituosos que deverão ser 

restritos por conta da qualidade da água. 
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Programa 17 - Conservação da Fauna e da Flora e Programa 15 - Monitoramento da 

Ictiofauna. 

Um dos objetivos gerais destes Programas é obter informações e subsídios, por meio do 

monitoramento dos diferentes grupos da fauna e flora, que dimensionem e acompanhem 

os efeitos dos impactos gerados pelo empreendimento em suas diversas fases, e 

permitam a realização de ações adequadas de gestão ambiental. Neste sentido são 

previstos pontos de amostragem da fauna aquática (em especial a ictiofauna) no 

reservatório, bem como da fauna e flora presentes em seu entorno. Portanto, os dados 

obtidos nestes Programas deverão ser utilizados para acompanhar o restabelecimento 

das comunidades florística e faunística no entorno do Reservatório Negros. 

4.2. PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA 

4.2.1. Introdução 

A formação de um reservatório, decorrente da implantação de uma barragem, 

normalmente modifica as condições naturais do curso d’água. Em relação ao aspecto 

sedimentológico, as barragens geram uma redução das velocidades da corrente 

provocando a deposição gradual dos sedimentos carreados pelo curso d’água, 

ocasionando o assoreamento, diminuindo gradativamente a capacidade de 

armazenamento do reservatório e podendo vir a inviabilizar a operação do 

aproveitamento, além de ocasionar problemas ambientais de diversas naturezas. 

Os danos ambientais e econômicos devido à acumulação de sedimentos nos 

reservatórios podem ser grandes e de extrema dificuldade de remediar, particularmente 

em regiões áridas e semiáridas (ICOLD, 1989).  

Nessas regiões, o aporte de sedimentos acontece basicamente de duas formas: (i) pela 

erosão laminar ocasionada pelo escoamento difuso aportante ao reservatório ao longo 

das suas margens, e (ii) pelo carreamento dos sedimentos em suspensão e de fundo, 

veiculado pelos talvegues intermitentes que aportam aos reservatórios durante as 

enxurradas. 

Os rios constituem os agentes mais importantes no transporte dos materiais 

intemperizados das áreas elevadas para as mais baixas e dos continentes para o mar, ou 

seja, os rios funcionam como canais de escoamento, dentro dos processos aluviais, como: 

erosão, transporte e sedimentação, (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

Neste contexto, a adoção de um Programa de Conservação do Solo e da Água nas 

microbacias contribui para prevenir tanto o assoreamento dos reservatórios, aumentando 

sua vida útil, quanto para diminuir o empobrecimento do solo evitando a erosão e o 
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consequente arraste da sua camada fértil para os talvegues intermitentes. A aplicação 

adequada deste programa deverá contribuir para manter a fertilidade e conservação das 

características dos solos, aumentar a recarga dos aquíferos, proporcionando a 

manutenção da capacidade hídrica das microbacias, reduzindo o pico das cheias nas 

enxurradas e diminuindo o tempo de intermitência dos riachos nas estiagens. 

4.2.2. Objetivos 

Objetivo Geral 

O presente programa tem por objetivo contribuir para a conservação do solo, 

manutenção da qualidade da água do reservatório e para aumentar sua vida útil por meio 

da redução do aporte de sedimentos a ele carreados. 

Objetivos Específicos 

 Contribuir para redução do aporte de sedimentos ao Reservatório Negros; 

 Contribuir para aumentar as recargas dos aquíferos da bacia do Riacho dos 

Negros; 

 Diminuir o empobrecimento do solo, evitando a erosão e o consequente arraste da 

sua camada superficial mais fértil e da bioestrutura do solo; 

 Contribuir para a redução do pico de cheias nas enxurradas e o tempo de 

intermitência dos riachos nas estiagens. 

4.2.3.  Indicadores 

 Número de estruturas demonstrativas de conservação do solo e água, 

implantadas; 

 Registros de participação da população local na implantação de estruturas de 

conservação do solo e água. 

4.2.4.  Público-Alvo 

Operadora do sistema, gestores públicos e população local. 

4.2.5.  Metodologia e Descrição do Programa 

O presente programa deverá ser desenvolvido pela Operadora do Sistema em parceria 

com as instituições públicas, ONGs e população local. Cabendo à Operadora do Sistema o 

papel de articular parcerias e recomendar os locais e técnicas para implantação das 

estruturas de retenção de sedimentos. 

Deverão ser considerados os maiores talvegues aportantes ao reservatório, localizados 

na margem direita. A construção de estruturas de contenção de sedimentos nestes 
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talvegues poderá cumprir não apenas a função preventiva, mas também função 

demonstrativa para a população local. É uma ação mais de convencimento, uma vez que 

estes dispositivos de contenção de sedimentos serão construídos em sua maioria em 

áreas privadas que estão fora da área desapropriada, onde os proprietários não estão 

obrigados a cumprir as determinações de interesse da Operadora do Sistema do Ramal 

do Agreste. 

Além de medidas específicas nos talvegues para contenção dos sedimentos, a adoção de 

práticas de natureza conservacionista de solo e água nas encostas e planícies, contribuirá 

também para recompor a cobertura vegetal, contribuindo para a diminuição da erosão, 

retenção da camada fértil dos solos, recarga dos aquíferos e incremento da vazão 

específica das bacias de contribuição ao Reservatório Negros. 

Neste sentido, deverão ser articuladas parcerias com instituições públicas e organizações 

não governamentais de maneira a viabilizar a promoção e fortalecimento das ações de 

assistência técnica, extensão rural e educação ambiental. Recomenda-se que as 

estruturas propostas sejam construídas sempre que possível pela mão de obra local e 

que seja utilizado o maquinário adequado de forma a não contribuir para o aumento da 

compactação e impermeabilização dos solos. 

As técnicas propostas foram baseadas no Manual Técnico: Recomendações de Manejo e 

Conservação de Solo e Água (SEAPPA, 2009), Barragens Subterrâneas no Semiárido 

Brasileiro: Análise Histórica e Metodologias de Construção (LIMA et. al., 2011), Uso e 

Manejo da Água na Região Semiárida do Nordeste do Brasil (OLIVEIRA, 2015), 

Barraginhas Água de chuva para todos (EMBRAPA, 2009), Práticas de Conservação de 

Solo e Água (EMBRAPA, 2012), Preservação e Recuperação de Nascentes (EMBRAPA, SD), 

Boas Práticas em Conservação do Solo e da Água (SAAESP, 2014), Barragens Sucessivas 

de Contenção de Sedimentos (SRH-CE, 2010) e Práticas de Manejo e Conservação de Solo 

e Água no Semiárido do Ceará (SRH-CE, 2010). 

As medidas de conservação do solo e da água que integram o presente Programa 

resumem-se basicamente na adoção de dois tipos de dispositivos: (i) barraginhas de 

contenção de sedimentos nos talvegues, e (ii) terraceamentos em curvas de nível nas 

encostas. Vale ressaltar que a forma e o tipo de dispositivo a ser adotado dependerão do 

material existente e disponível no local. 

4.2.6.  Recomendações Técnicas 

Na construção de estruturas de prevenção ao assoreamento e acúmulo hídrico sugere-se 

que sejam estabelecidos os seguintes passos metodológicos: 
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1) Percorrer Áreas de Preservação Permanente que se encontrem degradadas e definir as 

superfícies de escoamento nas quais serão implantadas técnicas de restauração. 

2) Determinar a declividade média das áreas. 

3) Observar os diversos materiais que se encontram nas proximidades com os quais é 

possível construir as obras e escolher os mais apropriados como, por exemplo, rochas 

soltas que se encontram nos leitos dos rios intermitentes.   

4) Selecionar os tipos de obras que melhor se adaptam ao controle da degradação 

presente, em função do tipo de solo e material existente. 

6) Realizar obras piloto. 

7) Construir as obras. 

A seguir são apresentadas algumas das técnicas conhecidas, que devem ser utilizadas de 

forma conjugada e em função do solo e do material local existente e disponível. 

4.2.7. Dispositivos a Serem Utilizados nas Encostas e Planícies de Inundação 

a) Cordões de Pedra em Contorno 

É uma prática adaptada à pequena propriedade, principalmente naquelas localizadas em 

áreas com pedras soltas aflorando à superfície. Além de ajudar no controle da erosão, 

reduz a velocidade de escoamento das águas das chuvas, força a deposição de 

sedimentos nas áreas onde são construídos e possibilita o aproveitamento da área, antes 

cheia de pedras. Sua construção consiste na abertura de um canal, geralmente em nível, 

onde as pedras vão sendo empilhadas. 

  
Foto 4.1. Cordão de Pedra arrumada, CE. Fonte: 
CASTRO, sd. 

Foto 4.2. Cordão de Pedra arrumada, CE. Fonte: 
CASTRO, sd. 
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b) Terraceamento  

É uma prática conservacionista de caráter mecânico cuja implantação envolve a 

movimentação de terra por meio de cortes e aterros. O terraceamento se baseia na 

construção de estruturas físicas no sentido transversal ao declive do terreno, em 

intervalos dimensionados, visando ao controle do escoamento superficial das águas de 

chuva. Essas estruturas são denominadas “terraços”, e sua construção está diretamente 

relacionada ao tipo de solo, à declividade do terreno e à intensidade e duração das 

chuvas.  

Os terraços podem ser classificados quanto: (i) à função que exercem, (ii) à largura da 

base ou faixa de terra movimentada, (iii) ao processo de construção,) à forma do perfil do 

terreno e ao alinhamento. 

(i) Quanto a função que desempenham podem ser de retenção ou infiltração (em 

nível) ou de drenagem (em gradiente). Os terraços de retenção ou infiltração 

são construídos sobre linhas marcadas em nível com suas extremidades 

fechadas. Já os de escoamento são feitos em desnível com uma de suas 

extremidades abertas, por onde escoa a água coletada. Nessa extremidade 

devem ser construídas “bacias de captação de enxurrada”.  Os sistemas de 

terraceamento em nível são recomendados para solos que possuam boa 

permeabilidade, possibilitando a rápida infiltração da água, como os 

Latossolos, Nitossolos, anteriormente denominados Terras Roxas Estruturadas, 

além dos arenosos, como os Neossolos Quartzarênicos e Areias Quartzosas; 

enquanto os terraços de drenagem são indicados para solos com 

permeabilidade lenta, como os Cambissolos, Argissolos, antigos Podzólicos e 

Neossolos Litólicos. 

(ii) Quanto ao processo de construção podem ser do tipo Nichols ou Manghum. O 

primeiro é construído movimentando-se o solo sempre de cima para baixo, 

formando um canal triangular (Figura 4.1). Esse tipo de terraço pode ser 

construído em rampas com declive de até 15% e, excepcionalmente, se o solo 

apresentar boa cobertura de palhada, a 18%. Tem como desvantagem o fato 

de que a faixa na qual o canal é construído não poder ser utilizada para o 

cultivo. O implemento mais recomendado para a construção deste tipo de 

terraço é o arado reversível. Já o tipo Manghum na sua construção, 

movimenta-se uma faixa mais larga de solo que a do terraço tipo Nichols. O 

solo é deslocado tanto de cima para baixo como de baixo para cima (Figura 

4.2), ora num sentido da aração, ora noutro, em passadas de ida e volta com o 

trator, formando um canal mais largo e raso e com uma maior capacidade de 

armazenamento de água que o terraço tipo Nichols. Esses terraços podem ser 
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construídos com terraceadores e em terrenos de menor declividade, com 

arado fixo ou reversível. 

Figura 4 1. Representação esquemática do perfil de um terraço tipo Nichols mostrando o sentido de 
movimentação do solo, canal e o dique ou camalhão. Fonte: PRUSKI (2009). 

 

 

Figura 4 2. Representação esquemática do perfil de um terraço tipo Manghum mostrando o sentido de 
movimentação do solo, canal e o dique ou camalhão. Fonte: PRUSKI (2009). 

 

 

(iii) Quanto à faixa de movimentação de terra tem-se (Foto 4.3): Terraço de base 

estreita: faixa de movimentação de terra de até 3 m de largura. É 

recomendado para locais onde não seja possível instalar terraços de base 

larga ou média; Terraço de base média: faixa de movimentação de 3 m a 6 m 

de largura. É recomendado para pequenas e médias propriedades, que 

utilizem equipamentos manuais ou mecanizados de pequeno e médio porte; 

Terraço de base larga: faixa de movimentação de 6 m a 12 m de largura. É 

recomendado para o controle da erosão em terrenos de relevo suavemente 

ondulado a ondulado. 
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Figura 4 3. Terraço base estreita (A) e de base larga (B) para contenção de enxurradas. Fonte: EMBRAPA, 
2012. 

 

Os terraços devem ser construídos quando outras práticas conservacionistas, mais 

simples, não sejam suficientes para o controle adequado da erosão. Todavia, as 

seguintes recomendações devem ser observadas: 

 Na construção do terraço, é fundamental que o coroamento do camalhão esteja 

nivelado, ou seja, na mesma altura, não podendo ficar com altos e baixos. No 

fundo do canal a própria água será encarregada de nivelar, levando terra da parte 

mais alta para a mais baixa, mas a crista do camalhão é a parte mais fraca e 

vulnerável do terraço; 

 Um terraço deve ir de uma extremidade a outra do terreno. Quando construído 

com auxílio de trator e caso a manobra fique limitada, a boca do canal do terraço 

deverá ficar em um plano mais baixo. O excesso de água acumulado deverá ser 

direcionado para um talvegue natural ou um canal escoadouro previamente 

planejado; 

 Deve-se ter especial cuidado com as águas que vêm de fora da gleba onde se 

deseja construir um sistema de terraço. Águas vindas de áreas vizinhas, acima (a 

montante) ou de lado, principalmente se vierem concentradas (juntas em valetas, 

sulcos etc.), acabam rompendo os terraços com resultados desastrosos, causando 

o fracasso do empreendimento e acarretando falta de confiança dos agricultores. 

Antes de se marcar e construir os terraços deve-se percorrer as divisas da gleba e 

observar, atentamente, se vem água de fora. Se estiver entrando água de fora 

deve-se desviá-la com canais divergentes. Caso o volume da água escoada for 

reduzido recomenda-se construir caixas de contenção. Nas situações onde não é 

possível livrar-se das águas de vizinhas é necessária cautela na decisão pela 

construção dos terraços; 

 Um terraço não fica pronto no primeiro ano de sua construção. O camalhão sofre 

acamamento, a água vai trabalhar o canal, algumas partes do camalhão vão ceder 
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mais que as outras e haverá grande assoreamento do canal em alguns pontos. O 

terraço deve ir sendo trabalhado, melhorado, acertado com o passar dos anos. Um 

manejo bem feito da área onde foram construídos os terraços, com aração, 

gradagem, limpezas do canal e plantios bem feitos, melhora o terraço. Quando se 

marca e constrói os terraços, ficam muitas curvas, até bicos, devido à existência 

de sulcos, de erosão e de ravinas. Com o tempo, na medida em que se acerta a 

superfície do solo, fechando sulcos e ravinas, é possível e desejável que se tirem 

as curvas bruscas e os bicos de forma a promover a suavização dos terraços. 

C) Barragens Subterrâneas 

A barragem subterrânea é uma das tecnologias alternativas de baixo custo de construção 

e manutenção utilizadas no semiárido para aproveitamento da água da chuva, 

viabilizando o seu uso para o abastecimento humano, animal e agrícola, garantindo a 

segurança alimentar das famílias. Várias características determinam a viabilidade e a 

funcionalidade dessa tecnologia, quais sejam: capacidade de adaptação aos diferentes 

ambientes, facilidade de replicação, baixo custo de implantação e manutenção e a 

facilidade de apropriação pelos beneficiários. 

Existem dois tipos de barragens subterrâneas as submersas e as submersíveis. A 

primeira, consiste no barramento, no fluxo do aluvião existente, ficando o topo da parede 

impermeável a um metro do nível do solo. Já na segunda, existe uma parede de concreto, 

pedra ou cimento acima da superfície, que se forma um pequeno lago à montante. 

O princípio básico de funcionamento é a redução do gradiente hidráulico responsável 

pelo deslocamento horizontal da água na bacia hidrográfica. A interceptação subterrânea 

e subsuperficial pode ter estrutura ao nível do solo (barragens submersas), ou possuir 

uma parede que acumule água subsuperperficial e superficial (barragem submersível), 

por um curto período (geralmente de 2 a 3 meses após o período de chuvas). 

As barragens subterrâneas submersas são definidas como uma obra de engenharia civil 

que, por meios da construção de uma parede impermeável no seio do aluvião pré-

existente, há interceptação do fluxo da água subterrânea acumulando à montante, 

possibilitando o seu aproveitamento. 

Nesse método, também existe uma obra complementar (poço amazonas ou cacimbão), 

que possibilita o aproveitamento da água armazenada na zona saturada. Esse modelo é 

adaptado para aproveitar as águas subterrâneas em cursos d’água intermitentes (rios e 

riachos mais competentes), possuindo maiores pacotes sedimentares, podendo gerar 

boas reservas hídricas. 
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Desta forma, fica evidenciado que, nessa metodologia de construção de barragem 

subterrânea, o septo impermeável (parede que intercepta o fluxo subterrâneo), aloja-se 

totalmente dentro do solo, barrando apenas o fluxo subterrâneo, uma vez que 

permanece em contato com o embasamento cristalino, não possuindo acumulação 

superficial, ou acima do nível do solo.  

Este método de construção possibilita a ativação do potencial hídrico dos aluviões e pode 

fornecer quantidades significativas de água, dependendo das características 

hidrogeológicas encontradas (Foto 4.4), servindo para abastecimento comunitário e 

irrigação. 

Figura 4 4. Barragem subterrânea submersa com mureta de pedras. Fonte: COSTA (2004). 

  

As barragens subterrâneas submersíveis são formadas por uma parede (concreto, pedras 

ou terra), que situa acima da superfície.  

Com a modificação do gradiente hidráulico e a consequente saturação do perfil do solo, 

devido à retenção do escoamento superficial, forma-se um lago artificial na área da bacia 

hidráulica. A extensão da bacia hidráulica vai ser determinada pela cota de sangria do 

vertedouro e da declividade a montante do ponto de interceptação. 

Salienta-se que, gradativamente, também existirá a interceptação de sedimentos 

provenientes do escoamento superficial. Como o volume de água no solo é função do 

volume de substrato, estabelece-se uma relação de gradativo aumento do percentual da 

água disponível, já que, quanto maior o volume de substrato, maior a quantidade de 

água disponível (KLEIN, 2008).  

No entanto, a saturação só existe logo após o período das chuvas, não havendo a 

formação de aquífero, em alguns casos. A água fica retida na zona insaturada sob 

pressão matricial que, por sua vez, está associado ao tamanho das partículas, sendo 
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possível determinar o volume de água que um solo ou substrato poderá disponibilizar 

para as plantas.  

Apesar de não formar aquífero, a existência de um lago superficial será o responsável 

pelo suprimento hídrico, podendo o plantio de cultivos anuais seguir a franja de 

umedecimento deixada na medida em que o lago superficial for diminuindo. Este sistema 

é o mesmo utilizado durante o secamento gradativo dos açudes, denominado de plantio 

de vazantes. 

Figura 4 5. Processo de escavação manual e funcionamento de barragem subterrânea no Kênia, África. Fonte: 
RAIN (2008). 

  

D) Técnicas de Controle Hidrológico 

Barraginhas Sucessivas de Contenção de Sedimentos nos Talvegues 

O Sistema Barraginhas consiste em dotar as áreas de pastagens, as lavouras e as beiras 

de estradas, onde ocorram enxurradas, de vários mini açudes distribuídos na 

propriedade, de modo que cada um retenha a água da enxurrada, evitando erosões, 

voçorocas (mega erosões) e assoreamentos, e amenizando as enchentes. 

O Sistema Barraginhas ajuda a aproveitar, de forma eficiente, a água das chuvas 

irregulares e intensas. Ao barrar (reter) a água de uma chuva intensa, as barraginhas 

darão tempo para que essa água se infiltre no solo, recarregando o lençol freático. 

Quanto mais rápido essa água se infiltrar no solo, mais eficiente será a barraginha. 

Assim, ela estará apta a colher a próxima chuva e sucessivamente todas as chuvas que 

ocorrerem. 

As estruturas hidráulicas das barraginhas devem ser construídas com pedras soltas ou 

outros materiais disponíveis no local, nos talvegues das redes de drenagem das 

microbacias objetivando, dentre outras coisas, a retenção ou detenção de sedimentos.  
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Dentre outras funções, a implementação das barragens de pedras de forma sucessiva 

visa:  

 Promover a sedimentação gradativa dos leitos erodidos e rochosos dos pequenos 

cursos d/água dentro da rede de drenagem da microbacia; 

 Contribuir para redução da salinidade nos leitos dos riachos e promover, 

gradualmente, a fertilização dos sedimentos retidos entre uma obra e outra; 

 Proporcionar o ressurgimento espontâneo de diversas formas de vida vegetal e 

animal; 

 Prover uma disponibilidade de água para consumo animal, segundo uma 

distribuição temporal e espacial satisfatória, viabilizando o aproveitamento da 

produção vegetal da caatinga; 

 Promover nos terraços sedimentados, formados no fundo dos pequenos vales das 

microbacias, um substrato vegetal que, junto com a água disponível, permitirá 

uma exploração pecuária diversificada; 

 No conjunto das barragens de contenção de sedimentos, a parte mais importante 

do processo de implantação das barragens é a adoção do trinômio executivo: 

localização, amarração e marcação antes de iniciar-se a construção da obra; 

 Em qualquer caso, a escolha dos locais adequados à construção das barragens de 

pedras deve atender a algumas exigências fundamentais. A mais importante de 

todas as exigências é que nos pontos eleitos para a localização das obras existam, 

caso a caso, condições mínimas de amarração das estruturas às margens do curso 

d/água. Além disso, no local de cada obra deve haver material adequado e em 

quantidade suficiente para atender as necessidades da construção;  

 Após a eleição do tributário (riacho) a ser trabalhado dentro da microbacia, a 

operação de construção deve ser executada sempre de jusante para montante. 

A seguir são apresentadas Fotos de barraginhas sucessivas construídas nos talvegues 

com diferentes materiais visando a redução do aporte de sedimentos. 
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Figura 4 6. Barragem com sedimentos acumulados 
vertendo água por cima - Bacia do Rio Pesqueiro- 
Aratuba- CE. (Fonte: SRHCE, 2010) 

 

Figura 4 7. Barragem com sedimentos acumulados em 
mais de 1,10 m em 8 anos- Rio Cangati em Canindé. 
(Fonte:  SRHCE, 2010) 

 

Figura 4 8. Pequenas Barragens mistas, gabiões com 
pedra arrumada a jusante. (Fonte: CONAFOR,2004). 

 

Figura 4 9. Pequenas Barragens em Pau- a- Pique. 
(Fonte: CONAFOR, 2004). 

 

Ressalta-se, por fim, que como os solos da região são rasos, as barraginhas construídas 

deverão ter um diâmetro maior do que as construídas em solos profundos. Por exemplo, 

em solos profundo (latossolos) as barraginhas têm 15 m de diâmetro, já no semiárido 

(solo raso, com capacidade média a baixa de infiltração) as barraginhas devem ter 

diâmetro dobrado, afim de reter mais água/sedimentos. 

E) Controle de Erosão em Estradas Rurais 

Como as águas pluviais constituem a principal causa dos estragos ocasionados pela 

erosão nas estradas, reveste-se de grande importância a captação e o disciplinamento 

dessas águas, de forma a eliminar seu efeito destruidor, acumulando-as em locais 

adequados, e forçando sua infiltração, com favorecimento da recarga do lençol freático e, 

consequentemente, alimentando fontes e nascentes e evitando que o sedimento 

carreado seja depositado no corpo hídrico. 

Atenção especial deve ser dada à área de contribuição, ou seja, áreas lindeiras que 

lançam seus excessos de águas pluviais no leito das estradas, ou vice-versa. É bom 
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lembrar que existem limitações para o planejamento e para as indicações de uso de 

determinadas práticas para situações específicas. Algumas delas, no caso de bacias de 

captação, são: a aplicação em solos impermeáveis; o espaçamento excessivo; o 

subdimensionamento; a inclinação inadequada dos taludes; as falhas na locação; e a 

construção e manutenção inadequadas. O uso de estruturas de armazenamento não é 

recomendado em muitas situações quando outras alternativas se mostram mais 

interessantes. Como exemplo, a utilização de sistemas de terraceamento de áreas 

lindeiras para o recebimento das águas pluviais das estradas, a condução disciplinada 

das águas por meio de canais escoadouros naturais ou artificiais previamente definidos e 

vegetados, o seccionamento da rampa com a adoção de “bigodes” ou lombadas, 

conduzindo as águas de forma controlada às áreas de pastagens nas margens das 

estradas, desde que devidamente vegetadas e manejadas racionalmente durante todas 

as estações do ano, com a estratégia de dissipar a energia e promover o “espalhamento” 

da lâmina d’água. 

F) Política de Uso e Manejo da Água 

Andrade (1985), considerando a Política das Águas aplicada à região semiárida do 

Nordeste do Brasil sugere diminuir o coeficiente evaporimétrico dos espelhos d’água e 

desenhar um sistema de exploração agropecuária, no qual a evapotranspiração se 

processe através de espécies vegetais de significativa expressão econômica. 

Para defender as águas, Costa (2002) considera a necessidade de uma ação clara e 

objetiva de gestão ambiental voltada para o aproveitamento dos recursos hídricos 

através de: 1 - gerenciamento racional e adequado do seu uso; 2- controle da qualidade e 

quantidade das águas disponíveis; 3 - proteção dos mananciais com reflorestamentos; e 

4 - impedir que os mananciais sejam poluídos ou contaminados. 

O que leva uma nascente a secar é a diminuição da capacidade do solo em infiltrar a 

água da chuva pela sua superfície ou pela própria diminuição das chuvas. As mudanças 

climáticas têm intensificado as secas. Por outro lado, o que leva à poluição das águas das 

nascentes são o acesso do gado e pessoas às mesmas (coliformes fecais), a deposição de 

sedimentos e a entrada de poluentes orgânicos e inorgânicos (resíduos agrícolas, 

domésticos ou industriais). 

Os principais fatores locais que favorecem o secamento e a degradação das nascentes 

são o sobrepastejo agropecuário, a compactação do solo, os processos erosivos em áreas 

declivosas, a substituição de áreas de mata por pastagem e agricultura, bem como o uso 

de práticas agrícolas inadequadas. As nascentes inseridas mais próximas ao ambiente 

urbano estão vulneráveis ainda ao depósito inadequado de lixo, entulho e esgotos. 
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Os processos de recuperação das nascentes são complexos, mas atualmente há 

informação e conhecimento suficiente para tal. As técnicas de recuperação das nascentes 

previstas na Lei de Proteção de Vegetação Nativa são: 

1) Regeneração natural da vegetação nativa: o simples isolamento da nascente com 

cerca convencional, restringindo o acesso do gado e pessoas, pode possibilitar 

que a vegetação nativa se recomponha naturalmente. Recomenda-se na 

implantação da cerca que pelo menos o último arame (de baixo) seja liso e 

colocado a uns 70 cm do chão, para permitir o trânsito de animais silvestres. O 

tipo de uso atual da área da nascente (pastagens ou lavouras) e a presença de 

remanescentes da vegetação nativa no seu entorno são fatores que interferem no 

sucesso dessa técnica. 

2) Plantios de espécies nativas: envolve o plantio de árvores, arbustos ou herbáceas 

mais adaptadas a região. O plantio de árvores só deve ser recomendado se as 

nascentes originalmente eram protegidas por esse tipo de vegetação. As 

condições ambientais da nascente (áreas encharcadas, com drenagem deficiente 

ou sem drenagem e o tipo de solo) serão norteadoras para a escolha das espécies 

a serem introduzidas no local. 

Após a implantação das ações de restauração das nascentes é essencial a sua 

manutenção (replantio de algumas mudas, conserto de cercas/ terraços/ bacias de 

contenção rompidos, combate às formigas e ao fogo). 

A seguir, no Quadro 4.1, são apresentadas sugestões para as zonas definidas no 

zoneamento do Reservatório Negros. 
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Quadro 4.1. Áreas Prioritárias para Implementação de Conservação do Solo e da Água no entorno do Reservatório Negros. 

ZONA SITUAÇÃO AMBIENTAL MEDIDAS PROPOSTAS 

Zona de Proteção 
Prioritária 

Engloba a Área de Preservação Permanente do reservatório e 
parte da faixa de desapropriação. Esta zona é de propriedade 
da Operadora do Sistema e todos os usos nesta área devem ter 
a sua anuência. Na margem esquerda do reservatório, a ZPP 
apresenta caatinga arbórea, e predominam solos tipo neossolo 
litólico. Já na margem direita, há ocorrência de luvissolos e 
caatinga arbustiva herbácea em regeneração onde, em alguns 
pontos, identificou-se a necessidade de ações de recuperação 
ambiental. 

Nesta zona as medidas propostas para a contenção dos 
processos de deposição de sedimentos consistem na 
implantação de barraginhas nos pequenos talvegues, por se 
tratar de uma área com predominância de Neossolo Litólico. Há 
bastante material (rochas) disponível para a construção deste 
tipo de estrutura. Faz-se necessário também   o controle de 
erosão na estrada perpendicular ao reservatório. 

Zona de Uso 
Institucional 

É formada por luvissolo, com média capacidade de uso do solo, 
e coberta por caatinga herbácea arbustiva. É atravessada por 
uma estrada vicinal que margeia o reservatório e dá acesso ao 
alto da bacia de contribuição do Riacho dos Negros. Com a 
formação do espelho d'água, alguns trechos desta estrada 
deverão ser refeitos permitindo margear o reservatório. 

Por se tratar de uma área com predominância de solo 
pedregoso, a contenção dos processos de deposição de 
sedimentos nesta Zona também poderá ser feita por meio da 
implantação de barraginhas ao longo da estrada vicinal que 
margeia o reservatório. 

Zona de proteção 
Especial 

Apresenta baixa ocupação antrópica e está composta por áreas 
de caatinga arbórea mais conservada, com ocorrência de 
espécies relevantes da flora (Aroeira e Braúna). A restrição ao 
uso do solo na ZPE é alta, apresentando solo do tipo neossolo 
litólico associado a afloramentos rochosos. São áreas com baixa 
fertilidade natural, susceptíveis a erosão devido ao relevo 
acidentado e que apresentam muito baixo potencial para 
irrigação. Por outro lado, a área apresenta relevante potencial 
para a conservação e beleza cênica, que deverá ser 
potencializada com a formação do Reservatório Negros. 

Contenção dos processos erosivos, a ser feito por meio da 
implantação de barraginhas nos talvegues, visto que é uma área 
com predominância de Neossolo Litólico e há bastante material 
disponível. 
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ZONA SITUAÇÃO AMBIENTAL MEDIDAS PROPOSTAS 

Zona de Uso 
Restrito  

Engloba o alto da bacia, onde estão localizadas as nascentes do 
Riacho dos Negros, e o leito deste Riacho a montante do 
reservatório. Desta forma, é potencialmente uma área de 
recarga hídrica e corredor de fauna. É composta por áreas com 
média e baixa restrição ao uso, compostas por neossolo flúvico, 
luvissolo e planossolo. 

Esta é uma área com predominância de relevo plano e solos 
menos rasos. Desta forma, recomenda-se para a contenção dos 
processos erosivos, além da implantação de barraginhas, o 
terraceamento nas encostas e planícies de inundação onde os 
sedimentos são depositados e fertilizam os terrenos. Propõe-se 
também o cercamento das nascentes e plantio de espécies 
nativas, conforme descrição no item 4.2.7.  letra “F” deste 
documento. 
 

Zona de Uso 
Moderado 

Na ZUM ocorrem solos do tipo luvissolo e predomina a 
vegetação de caatinga arbustiva bem conservada. A restrição 
ao uso do solo é média e o relevo é menos acidentado. Ocorrem 
dois talvegues que confluem antes de aportarem ao Riacho dos 
Negros. Cada um dos talvegues apresenta também um açude 
que poderá funcionar como proteção ao aporte de sedimentos 
ao reservatório.  

A ocupação antrópica é esparsa com ocorrência de 
propriedades que utilizam a área como pastagem natural. Há 
duas estradas que serão interrompidas com a construção do 
reservatório. Uma delas, cruza a Zona de Uso Moderado em 
direção à Zona de Uso Institucional. A outra estrada passa no 
extremo nordeste da ZUM. 

Nesta área há predominância de solo raso e bastante pedregoso. 
Desta forma, recomenda-se a contenção dos processos erosivos 
por meio da Implantação de barraginhas nos talvegues e o 
controle de erosão nas estradas conforme descrição do item 
4.2.7.  letra “E” deste documento. 
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4.3. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

4.3.1. Introdução 

Conforme já salientado, o Programa de Recuperação Ambiental das áreas do entorno do 

Reservatório Negros está intrinsicamente relacionado com o Programa de Recuperação 

de Áreas Degradadas, item 09, do Projeto Básico Ambiental do Ramal do Agreste, 

executado pelo Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental da Universidade Federal 

do Vale do São Francisco (NEMA/UNIVASF).  

O NEMA/UNIVASF tem acumulado experiência em recuperação de áreas degradadas no 

bioma caatinga, em particular com a execução de Projetos de Recuperação de Áreas 

Degradadas, nos Trechos I, II e V do Projeto de Integração do Rio São Francisco com 

Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF). A experiência acumulada pelo 

parceiro resultou nas Notas Técnicas Nº 007 /2016 - NEMA/PCFF-PISF/UNIVASF e Nº 

018/2016 - NEMA/FLORA/PCFF-PISF/UNIVASF, as quais propõem uma metodologia para 

priorização de áreas e técnicas de recuperação para o bioma caatinga, respectivamente. 

Desta forma, o presente Programa define as áreas do entorno do futuro reservatório 

Negros que devem ser submetidas à recuperação e alinha sua metodologia à descrita e 

proposta pelo NEMA/UNIVASF.  

As áreas degradadas na APP - Área de Preservação Permanente do futuro Reservatório 

Negros são caracterizadas por ocupação irregular, com substituição da vegetação nativa 

por pastagem exótica, culturas temporárias (milho e palma principalmente) e estruturas 

para criação de animais, principalmente caprinos e bovinos. 

No processo de conversão da vegetação nativa em uso alternativo do solo, os fatores de 

degradação se apresentam como os elementos que atuam como motores no caso da APP 

do futuro Reservatório Negros. Os usos em destaque nesse processo são as atividades 

agropecuárias de subsistência. 

Áreas degradadas são definidas como ambientes que sofreram algum grau de alteração, 

mudando a dinâmica dos processos naturais da comunidade e dinâmica de elementos 

físicos (FONSECA et al., 2001).  

Os níveis de alteração se dão em diferentes escalas, e fazem parte da dinâmica dos 

ecossistemas, tendo como exemplo a queda de árvores. Entretanto, existe um limite de 

resiliência, e quando ultrapassado, a área perde sua capacidade de regeneração. Tais 

áreas são caracterizadas como ambiente altamente degradado, onde os propágulos 

desaparecem e os solos perdem parte de suas características (FONSECA et al., 2001). 

A perda da biodiversidade, tanto faunística quanto florística, também é um efeito 

ambiental a ser considerado, visto que a conversão de habitats privilegia ou afugenta 
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determinados grupos da fauna, e ainda, a conversão de vegetação nativa em 

monoculturas promove uma perda de biodiversidade vegetal (Figura 4 10.). 

Figura 4 10. Dinâmica de alterações ambientais para o futuro Reservatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observou-se, na maior parte da APP do futuro Reservatório Negros, principalmente na 

margem esquerda, áreas com vegetação nativa de caatinga em excelente estado de 

conservação, sendo uma fonte de propágulos, e a presença de certos níveis de 

regeneração natural em vários pontos da margem direita.  

Considerando-se a capacidade de regeneração do ambiente, pode inferir-se que a APP do 

Reservatório Negros possui baixos índices de degradação com áreas bem definidas que 

devem ser recuperadas. Ou seja, a maior parte da área de APP não atingiu ainda o seu 

limite de resiliência e com um baixo nível de intervenção pode-se restabelecer seus 

processos ecológicos. 

O Mapa 4.1 (em anexo) apresenta essas áreas. 
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4.3.2. Objetivos 

Objetivo Geral 

Recuperar a Área de Preservação Permanente do entorno do futuro Reservatório Negros 

por meio da restauração da paisagem original tanto quanto possível, considerando as 

características do Bioma Caatinga. 

Objetivos Específicos 

 Contribuir para o controle dos processos erosivos e assoreamento; 

 Contribuir para a melhoria do microclima e a regularização hidrológica da 

microbacia; 

 Contribuir para a proteção dos recursos hídricos; 

 Contribuir para o repovoamento faunístico, induzindo a atração da fauna silvestre; 

 Contribuir para o aumento da biodiversidade. 

4.3.3. Público-Alvo 

 Operadora do Sistema, parceiros intervenientes, gestores públicos e população 

local.  

4.3.4. Parâmetros para Mensuração do Nível de Degradação 

Segundo a Nota Técnica Nº 007 (2016), basicamente serão utilizados (05) cinco 

parâmetros que balizarão a dificuldade e a priorização de recuperação, sendo eles: 

 Resiliência em função do uso da terra; 

 

 Resiliência em função da aridez; 

 

 Resiliência em função da paisagem; 

 

 Prioridade em relação à área da obra; 

 

 Prioridade em relação ao entorno da obra. 

4.3.5. Metodologia de Recuperação Florestal 

A escolha do método de recuperação deverá ser realizada considerando as condições 

atuais da área degradada, seu histórico de uso e degradação e, principalmente, o bioma 

no qual está inserida. Segundo Reis et al. (2003), uma estratégia eficiente é a 

recuperação de áreas disjuntas, utilizando em cada uma delas métodos de nucleação.  

O presente programa, conforme já explicitado, propõe a adoção da metodologia descrita 

nas duas notas técnicas da UNIVASF que contemplam todas as etapas do método de 

recuperação a ser adotado.  
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A) Priorização de Áreas 

A Nota Técnica nº 07/2016 - NEMA/PCFF-PISF/UNIVASF foi desenvolvida para criação de 

um protocolo de delimitação e priorização de áreas para recuperação ambiental levando 

em conta critérios de natureza geoambiental e jurídica. Visando atender tanto exigências 

legais e estruturais da obra como áreas mais sensíveis ou importantes do ponto de vista 

ambiental e da conservação da biodiversidade.  

Os critérios de natureza geoambiental são obtidos pela complexidade do modelo 

sugerido, a preparação do solo e o desbaste das exóticas. Essas informações, quando 

cruzadas, geram os dados matriciais da resiliência em função do uso da terra, da 

resiliência em função da acidez e da resiliência em função da paisagem que, por sua vez, 

quando sobrepostas, dão origem ao dado vetorial resiliência das áreas degradadas. Por 

outro lado, os critérios de natureza jurídica são obtidos através dos dados matriciais de 

prioridade em relação à área da obra e prioridade em relação ao entorno da obra, 

formando também o dado vetorial de prioridade de intervenção.  

Em síntese, a Nota Técnica no 07/2016- NEMA/PCFF-PISF/UNIVASF sugere e prova uma 

nova metodologia de priorização de áreas a serem recuperadas, conseguindo otimizar a 

relação custo/benefício/eficiência na hora da tomada de decisões no processo de escolha 

dos locais com a melhor vocação para recomposição da paisagem e retorno das 

interações ecológicas no ambiente de caatinga. 

B) Nucleação 

Passada a etapa de escolha dos locais que receberão intervenção para recuperação, 

recomenda-se a adoção da nova metodologia de recuperação pelo princípio da 

nucleação. Tal metodologia está detalhada na Nota Técnica No 18/2016/NEMA/UNIVASF. 

A nucleação é uma técnica de recuperação que se baseia nos processos naturais da 

sucessão e tem como finalidade melhorar as condições ambientais da área degradada 

(YARRANTON; MORRISON, 1974). A proposta é criar pequenos habitats (núcleos) de 

forma a induzir uma heterogeneidade ambiental, propiciando ambientes distintos no 

espaço e no tempo. A função dos núcleos é facilitar o processo de recrutamento de novas 

espécies dos fragmentos vizinhos e do banco de sementes local. São criadas condições 

para a regeneração natural, com a chegada de espécies vegetais, animais e 

microrganismos e a formação de uma rede de interações entre eles (SMA, 2011). 

Portanto, a nucleação pode atuar sobre toda a diversidade dentro do processo 

sucessional envolvendo o solo, os produtores, os consumidores e os decompositores 

(REIS et al., 2003), e é capaz de formar novas populações, novos nichos de regeneração 

e gerar conectividade na paisagem (SMA, 2011). A restauração através da nucleação é 

caracterizada por diversas técnicas que são implantadas sempre em núcleos, nunca em 
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área total, a fim de deixar espaços abertos para o eventual se expressar, ocupando em 

média 5% da área (REIS et al., 2006). São técnicas nucleadoras: a transposição de solo, 

transposição de galharia, poleiros artificiais, semeadura direta e plantio de mudas em 

ilhas (REIS et al., 2003). 

Na Nota Técnica no 18/2016 - NEMA/FLORA/PCFF-PISF/UNIVASF  propõe-se a utilização de 

duas técnicas nucleadoras, a semeadura direta e o plantio de mudas em ilhas. O plantio 

de mudas em ilhas sugere a formação de pequenos núcleos onde são colocadas plantas 

de distintas formas de vida (ervas, arbustos, lianas, árvores), geralmente com 

precocidade para se reproduzir de forma a atrair polinizadores, dispersores e 

decompositores para os núcleos formados (REIS et al., 2003). 

Baseados nas duas técnicas de nucleação supracitadas, foram criados quatro modelos 

que deverão ser implantados nas áreas que serão recuperadas. São dois modelos de 

semeadura direta: semeadura de baixa densidade (SBD) e semeadura de alta densidade 

(SAD); e dois modelos de plantio de mudas em ilhas: núcleo de aceleração da 

regeneração natural (NARN) e núcleo de alta diversidade (NAD), além das áreas de 

pousio, sem intervenção. 

O modelo de Semeadura de Baixa Densidade (SBD) é indicado para áreas extensas em 

estado inicial de regeneração natural e poderá ser aplicado em conjunto com os núcleos 

de aceleração da regeneração natural (NARN), sendo mais indicado para cobertura 

vegetal de solos expostos. Nestas condições ambientais, a semeadura será realizada 

apenas com a espécie Senna uniflora, configurando uma cobertura vegetal 

monoespecífica de uma herbácea fixadora de nitrogênio. 

Para a Semeadura de Alta Densidade (SAD), o mais indicado é que ele seja aplicado para 

as áreas extensas com elevado grau de degradação, podendo ser combinado com os 

modelos de plantio de mudas (NARN e NAD). São utilizadas três espécies herbáceas, 

Senna uniflora, Rhaphiodon echinus e Tridax procumbens. 

No que tange aos modelos de plantio de mudas em ilhas, o método Núcleo de Aceleração 

da Regeneração Natural (NARN) consiste na aceleração da recuperação de áreas com 

importância ambiental de diferentes graus de degradação, mas que apresentam 

elementos de regeneração natural, com algum grau de disponibilidade de água. Descreve 

a criação de pequenos núcleos contendo um conjunto de espécies consideradas 

pioneiras, sendo elas, Croton blanchetianus, Poincianella pyramidalis, Aspidosperma 

pyrifolium e Anadenanthera colubrina, perfazendo uma borda onde no centro será 

plantado um indivíduo de espécie arbórea considerada tardia, por exemplo o Ziziphus 

joazeiro (Figura 4 11.). 

  



 

 

83 
ZONEAMENTO AMBIENTAL - PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO 

E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO ARTIFICIAL NEGROS 

Figura 4 11. Esquema de implantação do Núcleo de Aceleração da Regeneração Natural (NARN). 

 

Por último e não menos importante, o método Núcleo de Alta Diversidade (NAD) é 

indicado para acelerar a recuperação de áreas extensas, de elevada importância 

ambiental, com elevado grau de degradação e com baixa disponibilidade hídrica. Este 

método consiste no aproveitamento de pequenas depressões no relevo como núcleos 

úmidos, acumulando água da chuva através da rede de drenagem e contribuindo para a 

sobrevivência das mudas plantadas em suas margens. Essas depressões podem ser 

naturais ou artificiais, e quando necessário são aprofundadas com o uso de maquinário 

agrícola. 

Os NAD são implantados ao redor de lagos, dispondo as espécies em três estratos 

formados por círculos concêntricos distantes 2 metros uns dos outros. As mudas de cada 

estrato serão plantadas a cada 2 metros. Para composição dos três estratos, são 

utilizadas 10 espécies de plantas nativas da Caatinga que apresentam distribuição em 

toda a área do PISF. Com o intuito de impedir ou dificultar a passagem de animais (p.ex. 
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caprinos), ao redor de cada núcleo é implantada uma cerca viva de Pilosocereus 

gounellei (xique-xique), com espaçamento de 15 cm entre indivíduos (Figura 4 12). 

Figura 4.12. Esquema de implantação do núcleo de alta diversidade (NAD). 

 

 

C) Atrativos de Fauna 

Outras metodologias, também descritas na Nota Técnica no 18/2016 - NEMA/FLORA/PCFF-

PISF/UNIVASF, que podem ser utilizadas para a Zona de Proteção Priorítária e Área de 

Preservação Permanente (APP) do Reservatório Negros visando um melhor 

custo/benefício, são referentes à atração da fauna silvestre, como por exemplo, a 
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utilização dos expurgos da supressão da vegetação do reservatório, transposição de 

galharias, introdução de espécies atrativas a fauna e poleiros para a fauna. Todas 

colaborando para a regeneração natural.  

A condução da regeneração natural e as técnicas de nucleação apresentam-se como uma 

alternativa de baixo custo para a restauração ecológica, possibilitando o resgate de 

biodiversidade local. A regeneração natural é a estratégia indicada para as áreas com 

menor grau de perturbação, na qual os processos ecológicos ainda estão atuantes e 

podem manter as condições de autoperpetuação, como banco de sementes, banco de 

plântulas, chuva de sementes e rebrota (RODRIGUES; GANDOLFI, 2000). Porém, podem 

ser também utilizadas em áreas mais degradadas com o incremento da atração da fauna 

silvestre. 

O Programa de Supressão de Vegetação das Áreas de Obra e Limpeza dos Reservatórios, 

item 10 do Ramal do Agreste, tem por objetivo minimizar o risco de contaminação das 

águas disponibilizadas durante o enchimento, evitando o comprometimento da qualidade 

de suas águas. O material resultante da supressão (expurgo) pode ser utilizado nas áreas 

mais degradadas, em formas de núcleos, propiciando a atração da fauna silvestre, por 

meio de abrigo, poleiros, além de carrear um banco de sementes. Nas situações mais 

drásticas, onde o subsolo apresenta-se praticamente sem matéria orgânica, a deposição 

dos expurgos também corrobora com algumas características de estruturação do 

horizonte superficial, acrescentando maior teor de matéria orgânica do solo. 

Tais resíduos da supressão vegetal, quando enleirados, formam núcleos de 

biodiversidade onde atuam como processo sucessional secundário da área degradada. 

Além de fornecerem matéria orgânica ao solo e possuírem um potencial de rebrota e 

germinação, a galharia fornece também abrigo e microclima adequados para diversos 

animais. As leiras são ambientes propícios para o desenvolvimento de larvas de 

coleópteros decompositores da madeira, cupins e outros insetos (REIS et al, 2003). 

Os processos de recuperação que utilizam interações fauna-flora procuram facilitar a 

recuperação, acelerando o processo de recobrimento. A recuperação funcional de 

ecossistemas degradados depende diretamente da interação fauna-flora para acelerar o 

processo de recobrimento da cobertura vegetal nas áreas a serem restauradas. 

Intervenções estratégicas nestas áreas podem acelerar o processo de regeneração e 

permitir a sucessão vegetal (MIRITI, 1998).  

Desta forma, a manipulação de ambientes degradados, por meio de atrativos à 

comunidade faunística, pode vir a atrair vetores dispersores de sementes e polinizadores 

que passam a encontrar nichos ecológicos nessas áreas.  
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Outra maneira de atrair a fauna é a implantação de espécies vegetais arbustivas e 

arbóreas frutíferas, que servem como fonte de alimentação para animais dispersores, 

destacando-se as aves e morcegos oriundos de remanescentes florestais próximos para a 

área em processo de restauração.  

Já com relação aos poleiros artificiais, estes têm a finalidade de intensificação da chuva 

de sementes, uma vez que tais estruturas podem ser atrativas a fauna dispersora por 

possuírem pontos para pouso e forrageamento. Os poleiros artificiais possuem um 

importante papel na introdução de espécies a ambientes degradados, pois servem de 

locais estratégicos para pouso em áreas degradadas e abrigos temporários contra 

possíveis predadores. De acordo com MELO (1997) e GRIFFITH et. al (1996) a indução da 

dispersão e recrutamento de sementes realizadas pelos abrigos de fauna aceleram o 

processo de sucessão vegetal, contribuindo para a revegetação de áreas degradadas e 

restauração do ambiente natural. 

Dado o exposto, conclui-se que os métodos de recuperação detalhados na NT nº 

18/2016/UNIVASF são os que melhores se adéquam à realidade do bioma e que ainda 

dispõem sobre as atividades pós-plantio pelo monitoramento dos modelos implantados 

(SBD, SAD, NARN e NAD) e o monitoramento da cobertura vegetal pelo período mínimo 

de 03 (três) anos, sendo prorrogáveis por igual período, conforme Instrução Normativa 

nº. 4 do IBAMA (MMA, 2011). 

4.4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

4.4.1. Justificativa 

O Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social constitui um instrumento 

importante para a instalação e operação de empreendimentos de qualquer natureza, 

tendo em vista as alterações sociais, culturais, ambientais e econômicas, a prazos curto, 

médio e longo de exposição, as quais são submetidos os ambientes durante as diferentes 

etapas construtivas: planejamento, instalação e operação.  

Qualquer cenário socioambiental é constituído pela interação dos acontecimentos 

biogeofísicos e sociais que podem favorecer ou criar obstáculos à segurança e à vida 

social das populações humanas em seus territórios. Diante disso, pode-se dizer que a 

instalação de um reservatório em uma bacia hidrográfica do semiárido influirá, 

necessariamente, na dinâmica socioambiental das populações que ali residem ou que 

têm laços territoriais ativos com a localidade. Por outro lado, essas populações tendem a 

influenciar diretamente sobre o reservatório, podendo contribuir ou não com a gestão 

eficiente do território, de forma a garantir a qualidade da água e a vida útil do 

reservatório.  
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O Zoneamento Ambiental do Reservatório Negros preconiza as vocações e as restrições 

de uso da paisagem do entorno do reservatório artificial, assim como suas respectivas 

normas e diretrizes de gestão. Conforme explicitado anteriormente, a área de entorno do 

reservatório dispõe de vocação para a conservação da natureza e para o turismo de base 

comunitária que pondere a riqueza ambiental e arqueológica da região. Desta forma, o 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial (PACUERA) 

torna-se um instrumento necessário que contribui com a gestão ambiental e operacional 

do futuro reservatório. 

Neste contexto, os atores sociais locais são relevantes para a gestão coletiva dos 

recursos naturais, podendo atuar tanto no processo de minimização dos impactos 

negativos decorrentes do Ramal do Agreste quanto na potencialização dos seus impactos 

positivos. Para isso, é necessário elevar o conhecimento e a informação cidadã sobre os 

temas relacionados ao empreendimento, meio ambiente, sustentabilidade, qualidade de 

vida, recurso natural, políticas públicas, em suas múltiplas dimensões e transversalidade. 

Na caracterização socioeconômica e no mapeamento do uso do território realizado 

constatou-se que as populações locais têm expectativas de acesso à água dos 

reservatórios para o consumo humano e dessedentação animal, mesmo havendo 

limitação de uso das terras marginais ao Projeto. Comprovou-se também, nos demais 

reservatórios formados pelo PISF, que existe uma procura dos açudes para atividades de 

lazer. Por outro lado, a ocupação antrópica na bacia de contribuição do Reservatório 

Negros apresenta características peculiares, de residências e benfeitorias esparsas no 

território e a existência de laços familiares entre os moradores, o que confere à teia 

social características de maior interatividade entre os atores sociais. 

Considerando a importância do caráter contínuo e permanente da Educação Ambiental e 

da Comunicação Social, o presente programa é proposto em consonância com as ações 

que vêm sendo realizadas no âmbito dos Programas de Comunicação Social e Educação 

Ambiental, itens 02 e 03 do PBA do Ramal do Agreste, respectivamente, que executam 

atividades informativas, capacitações e habilitações do público para atuar como agentes 

multiplicadores em educação ambiental nas localidades.  

O documento vem propor, ainda, ações destinadas a preservar os recursos naturais na 

perspectiva do zoneamento elaborado para a área do entorno do Reservatório Negros, 

considerando a importância da bacia hidrográfica do Riacho dos Negros para a gestão do 

reservatório, os resultados do Programa de Educação Ambiental da fase de instalação do 

projeto, e as diferentes problemáticas e potencialidades da região e das comunidades 

identificadas no território zoneado. 
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4.4.2. Objetivos 

Objetivo Geral 

O Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social tem como objetivo apresentar 

estratégias de comunicação com o intuito de informar a população sobre os usos 

múltiplos das águas e do entorno do Reservatório Negros, bem como promover a 

implantação de Projetos Ambientais junto às comunidades inseridas no entorno, 

considerando as especificidades locais e as recomendações de uso do território, a fim de 

garantir a qualidade da água do reservatório, a manutenção dos recursos naturais e a 

qualidade de vida da população. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar e fixar placas de trafegabilidade; 

 Elaborar e fixar placas informativas; 

 Elaborar projetos ambientais; 

 Elaborar materiais gráficos com conteúdo voltado aos projetos ambientais a serem 

implementados; 

 Articular e mobilizar o público-alvo para as ações; 

 Implementar os projetos ambientais propostos. 

 

Indicadores 

 Número de projetos ambientais implementados; 

 Números de participantes envolvidos; 

 Materiais gráficos produzidos; 

 

4.4.3. Público-Alvo 

As ações de Educação Ambiental e Comunicação Social devem contemplar as 

comunidades inseridas na bacia de contribuição ao Reservatório Negros e aquelas 

localizadas a jusante que tanto podem impactar como serem impactadas pelo 

reservatório. Dentre as comunidades destacam-se fazendas, sítios e um distrito, 

conforme apresenta o Quadro 4.2. 
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Quadro 4.2. Público-alvo a ser considerado nas ações de educação ambiental e comunicação social do PACUERA 
do Reservatório Negros. 

Comunidade 
Estimativa do 

número de famílias 
Referência de localização 
do Reservatório Negros 

Coordenadas SIRGAS 2000, 
UTM 24 L 

Distrito Henrique Dias 86 Entorno do reservatório 
701007E / 9084911N 

Fazenda Seabra 1 Entorno do reservatório 695084E / 9086583N 

Sítio dos Góis 5 Faixa de 500m 700518E / 9091078N 

Sítio Forquilhinha 2 Entorno do reservatório 698465E / 9086582N 

Sítio Ilha 9 Entorno do reservatório 697704E / 9086413N 

Sítio Lajero 3 Entorno do reservatório 696318E / 9091447N 

Sítio Minadouro 1 Entorno do reservatório 703507E / 9093609N 

Sítio Pitombeira 3 Entorno do reservatório 695797E / 9086949N 

Sítio Poço do Cazuza 4 Entorno do reservatório 698976E / 9084394N 

Sítio Queimada do Milho 3 Entorno do reservatório 703505E / 9093632N 

Sítio Riacho Grande 4 Entorno do reservatório 696341E / 9090108N 

Sítio Santo Antônio 1 Entorno do reservatório 698181E / 9088261N 

Sítio São Paulo 2 Faixa de 500m 702499E / 9091966N 

Sítio Serrinha 1 Entorno do reservatório 706535E / 9094649N 

Sítio Várzea dos Bois 1 Faixa de 500m 701747E / 9091727N 

Fonte: CMT Engenharia, 2018. 

Como parte do público-alvo, deverão ser considerados também os agentes 

socioambientais, educandos e educadores da rede pública de ensino, formados a partir 

do Programa de Educação Ambiental do Ramal do Agreste.  

A partir das articulações que serão realizadas para a implementação do Programa, 

poderão integrar-se ao público-alvo as organizações governamentais e não 

governamentais e entidades estaduais, regionais e locais, dentre os quais destacam-se a 

Prefeitura Municipal de Sertânia, a Agência Nacional de Águas (ANA), a Companhia 

Pernambucana de Controle da Poluição Ambiental e de Administração de Recursos 

Hídricos (CPRH), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) e demais entidades 

atuantes na região. 

4.4.4. Metodologia 

Os itens relacionados a seguir propõem as diretrizes de atuação do Programa de 

Educação Ambiental e Comunicação Social para a fase de operação do Reservatório 

Negros em cada uma das diferentes zonas de uso. Cabe destacar, que os projetos 

ambientais que serão apresentados em fase posterior deverão indicar os potenciais 

parceiros para a implantação das ações nas diferentes zonas de uso, como forma de 

continuidade dos projetos ambientais em caso de mudança de governo e da gestão 

operacional. 
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A) Materiais Gráficos 

Para os materiais gráficos do Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social 

prevê-se a elaboração de peças gráficas em formato de fôlderes, cartilhas e placas 

informativas que serão instaladas nas diferentes zonas de uso (ver Anexo 1). A fim de 

garantir a clareza das informações repassadas, todos os materiais deverão seguir com a 

identificação do empreendimento, do Programa Ambiental o qual se refere, das licenças 

emitidas pela CPRH, da empresa responsável pelo licenciamento ambiental e da 

ouvidoria do empreendimento.  

As peças devem ter identificação visual própria do Programa Ambiental e deverão seguir 

com ilustrações e textos com linguagem simples para a comunicação com os diferentes 

públicos. Ainda assim, como forma de convocação dos atores envolvidos para as ações 

ambientais, poderão ser elaborados cartazes e/ou utilizados outras formas de 

comunicação audiovisuais. 

B) Projetos Ambientais 

Os Projetos Ambientais deverão ser delineados com base no mapeamento técnico 

realizado, possibilitando trabalhar as questões socioambientais no âmbito formal e não 

formal, incluindo a comunidade escolar, assim como proprietários, agricultores e demais 

atores sociais que utilizam o entorno do Reservatório Negros. Deverão considerar 

também os resultados alcançados pelo Programa de Educação Ambiental, item 03 do PBA 

do Ramal do Agreste, conduzido na fase de instalação do empreendimento, respeitando 

os objetivos das zonas de uso do entorno do reservatório, conforme detalha o Quadro 

4.3. 

Quadro 4.3. Objetivos das zonas de uso do entorno do Reservatório Negros.  

Zona Objetivo 

Zona do Lago (ZL) 
Garantir a estabilidade do nível d’água e a 
operação do Sistema. 

Zona de Proteção Prioritária (ZPP) 
Preservação dos recursos naturais contíguos ao 
Reservatório Negros 

Zona de Uso Institucional (ZUI) 
Permitir o acesso ao reservatório de forma 
controlada, objetivando o uso para o bem 
comum. 

Zona de Segurança da Barragem (ZSB) 

Contribuir para a integridade estrutural e 
operacional da barragem por meio da restrição 
de uso e atenção especial à proteção das 
estruturas que a compõem. 

Zona de Proteção Especial (ZPE) 
Possibilitar o uso sustentado dos recursos 
hídricos. 

Zona de Uso Moderado (ZUM) 
Conciliar a conservação com o uso sustentado 
da área de forma a garantir a integridade do 
ecossistema. 
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Zona Objetivo 

Zona de Uso Restrito (ZUR) 
Conservação e uso sustentado dos recursos 
naturais. 

 

Nesse contexto, a proposição das ações de Educação Ambiental deverá promover 

atividades voltadas à qualidade da água da bacia hidrográfica do Riacho dos Negros, por 

meio de capacitações, podendo ser conduzida em módulos teóricos e práticos, 

considerando as comunidades inseridas em cada uma das zonas de uso e a comunidade 

da Escola Municipal João Pereira Vale, localizada no distrito de Henrique Dias. 

Como na área de entorno do Reservatório Negros há predominância da caprinocultura de 

subsistência como atividade econômica, recomenda-se a sinalização e ampla divulgação 

da proibição de permanência de rebanhos nas Zonas de Segurança da Barragem, Zona 

de Operação, Zona de Proteção Prioritária e Zona de Uso Institucional. Da mesma forma, 

a importância da colaboração comunitária na manutenção das cercas que servirão, 

inclusive, como proteção à própria fauna, deve ser tema de destaque nas atividades de 

comunicação social. 

Cabe destacar, que as comunidades inseridas como público-alvo neste documento 

encontram-se em território prioritário e estratégico para a preservação da nascente do 

Riacho dos Negros e para a garantia da qualidade da água do Reservatório Negros. Logo, 

as ações devem considerar com o máximo rigor as recomendações para as zonas de uso 

e, independentemente da divergência dos resultados do DSAP, devem atuar em 

harmonia com os objetivos e as recomendações listadas para cada uma das zonas de 

uso. 

A seguir, apresenta-se as ações propostas para cada uma das Zonas do entorno do 

Reservatório Negros. 

i) Na Zona do Lago (ZL) as ações de comunicação social devem estar permanentemente 

presentes por meio de placas de alertas aos riscos de uso do reservatório, tendo em vista 

a utilização das águas para fins recreativos de outros reservatórios em operação no 

município. As placas sobre os possíveis danos associados à soltura de peixes no 

reservatório também devem ser instaladas para a sensibilização da população.  

A partir do enchimento do Reservatório Negros, devem ser realizadas campanhas 

presenciais de distribuição de fôlderes, nos finais de semana, para atingir o público que 

procura o Reservatório Negros para fins de lazer com o objetivo de evitar acidentes. As 

campanhas devem ser realizadas periodicamente e com maior intensidade logo após o 

enchimento do reservatório. 
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ii) As ações voltadas ao território que abrange a Zona de Uso Institucional (ZUI) devem 

propor programas de visitas guiadas ao complexo operador do sistema de abastecimento 

com educandos e educadores das escolas municipais que atendem a demanda da região. 

As estratégias para atingir o público formal, poderão partir de capacitações com os 

professores e coordenadores pedagógicos formados pelo Programa de Educação 

Ambiental, item 03 do PBA do Ramal do Agreste, como continuação do processo 

formativo, objetivando o conhecimento sobre o PISF e o sistema operacional do 

Reservatório Negros, que poderão conduzir projetos a serem implantados dentro das 

escolas sobre a importância da conservação e da recuperação dos recursos naturais 

existentes por meio de práticas que poderão atuar junto ao Programa de Recuperação 

Ambiental. 

A ZUI apresenta ainda potencialidade para acolher visitantes com foco na educação 

ambiental e patrimonial, que poderá ser objeto da divulgação dos projetos ambientais em 

destaque. Nesse sentido, propõe-se a construção coletiva de ideias para uma proposta de 

iniciativas que considerem os aspectos ambientais e patrimoniais locais. O facilitador do 

processo construtivo poderá sugerir como temas os vestígios arqueológicos encontrados 

nas obras do Ramal do Agreste, a antiga linha férrea e os resgates históricos e culturais 

locais, e assim, conduzir a proposição de um espaço que tenha como objetivo viabilizar o 

desenvolvimento do turismo no entorno do Reservatório Negros. 

Como parte do desenvolvimento turístico na ZUI, trilhas interpretativas deverão ser 

implantadas como instrumento de educação ambiental, permitindo ao público a 

sensibilização para a conservação dos recursos naturais existentes, onde poderão ser 

desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão, mediante autorização. A 

instalação de um mirante para apreciação da beleza cênica como patrimônio cultural, 

também é listada para implantação. Caba destacar, que todas as construções que 

venham fazer parte da ZUI devem aplicar técnicas de construção sustentável na 

instalação e operação dos projetos civis.  

iii) Com o objetivo de preservação dos recursos naturais contíguos ao Reservatório 

Negros, a Zona de Proteção Prioritária (ZPP) existe o potencial para a criação de uma 

Unidade de Conservação de Proteção Integral e a visitação deve ser permitida apenas 

com objetivo educacional ou científico.  

Nesse sentido, na ZPP propõe-se atividades fundamentalmente voltadas aos professores 

e coordenadores pedagógicos formados pelo Programa de Educação Ambiental, item 3 do 

PBA do Ramal do Agreste, que possam projetar e estruturar trilhas ecológicas 

interpretativas nesta zona. O processo formativo deve apresentar ações para a 

idealização e confecção das placas interpretativas que serão instaladas nas trilhas 
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ecológicas. Sobretudo, o conteúdo das placas interpretativas deve fomentar a divulgação 

científica das espécies da flora e da fauna como forma de preservação do bioma 

Caatinga. Além das placas interpretativas, a ZPP deve contar com placas de sinalização 

alertando tratar-se de uma Área de Preservação Permanente assim como sobre a 

proibição da presença de rebanhos pecuários no local. 

Como conclusão do processo continuado de formação, recomenda-se um evento de 

inauguração das trilhas ecológicas, onde os educadores poderão conduzir uma visita 

guiada na presença dos alunos. Nessa etapa, propõe-se também a articulação para 

parcerias com a Secretaria de Educação de Sertânia e demais entidades atuantes no 

município para a elaboração de uma cartilha sobre a biodiversidade da Caatinga. 

iv) Na Zona de Segurança da Barragem (ZSB), as recomendações devem voltar-se à 

instalação de placas de alerta aos riscos de banho no local assim como sobre a proibição 

da presença de animais domésticos (Anexo 1), além de propor outras ações de 

comunicação social em consonância com o Plano de Segurança da Barragem, em 

especial com o Plano de Ação Emergencial, com o intuito de contribuir para a integridade 

estrutural e operacional da barragem por meio da restrição de uso e atenção especial à 

proteção das estruturas que a compõem. 

v) Na Zona de Operação (ZO), área que permitirá o acesso e à operação do sistema de 

abastecimento, propõe-se como estratégia de comunicação social a instalação de placas 

informativas ao longo de sua extensão que possibilitem a indicação da velocidade na via 

de acesso e às proibições no local, incluindo a presença de animais domésticos (Anexo 

1).  

vi) Semelhantemente à ZPP, na Zona de Proteção Especial (ZPE) há potencial para a 

criação de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral e ações para 

implementação de trilhas ecológicas, em função da sua vocação para a conservação dos 

recursos naturais, uma vez que apresenta baixa ocupação antrópica e áreas de caatinga 

arbórea mais conservada.  

vii) Para a Zona de Uso Moderado (ZUM), cujo objetivo é conciliar a conservação com o 

uso sustentado da área de forma a garantir a integridade do ecossistema, sugere-se 

ações de educação ambiental que promovam o uso da terra de forma sustentável. A 

Zona apresenta potencial para a criação de uma Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável e que o território é utilizado como pastagem natural para ovinos e caprinos. 

As ações de educação ambiental deverão voltar-se às oficinas práticas de incentivo à 

caprinocultura de subsistência em parceria com atores sociais locais, tais como Instituto 

Agronômico de Pernambuco (IPA), envolvendo, além dos agentes socioambientais 

formados pelo Programa de Educação Ambiental, item 3 do PBA do Ramal do Agreste, os 
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demais atores sociais de relevância dentro das comunidades que tenham interesse em 

atuar como agentes multiplicadores na área do entorno do Reservatório Negros. Essas 

ações devem ser conduzidas também na Zona de Uso Restrito (ZUR). 

Diante da realidade encontrada na área do entorno do reservatório, de uma população 

desprovida de qualquer tipo de serviços de coleta e tratamento de esgoto, recomenda-se 

oficinas de capacitação voltadas a instalação de soluções simples para a melhoria das 

condições sanitárias locais, contribuindo para a universalização do saneamento rural, 

determinado pela Lei n° 11.445, de 5/01/2007, que estabelece a política federal e as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

Na ZUM, há ainda duas estradas que serão interrompidas com a construção do 

reservatório, que inclui, para a área na qual estão localizadas, a recomendação de 

instalação de placas de atenção para o controle de velocidade e de sinalização de desvios 

e das novas estradas (Anexo I).  

viii) Na Zona de Uso Restrito (ZUR) são recomendadas ações de comunicação social a 

partir da instalação de placas de proibição à caça e à extração ilegal de madeira, com o 

objetivo de conservar os recursos naturais presentes (Anexo I). Ainda assim, a proposição 

de ações deve trabalhar junto ao Programa de Conservação do Solo e da Água deste 

Plano com o intuito de manter a qualidade da água e aumentar a vida útil do 

Reservatório Negros, articulando parcerias de modo a implementar ações práticas que 

envolvam a construção de estruturas de prevenção ao assoreamento e ao acúmulo de 

hídrico, tais como cordões de pedra em contorno, barragens subterrâneas, barraginhas, 

etc. Esse trabalho em conjunto deve ter como resultado a instalação de infraestruturas 

demonstrativas que ficarão em exposição. A aplicação dessas técnicas também deve se 

aplicar à ZPP, ZUI, ZUR e ZUM.  

Ainda nesta ZUR, propõe-se o cercamento das nascentes e o plantio de espécies, que 

podem ser realizadas por meio de mutirão envolvendo a população local, instituições 

públicas e Organizações Não Governamentais (ONG’s).  

Após a conclusão do Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social do Ramal 

do Agreste é que os Projetos Ambientais serão apresentados e validados junto ao CPRH, 

Comitês de Bacia, e demais interessados em audiência pública, e, por fim, 

disponibilizados para a implementação efetiva. 

4.4.5. Monitoramento e Avaliação 

O monitoramento e a avaliação dos projetos ambientais deverão ser realizados 

continuamente por meio dos resultados obtidos a partir dos objetivos específicos e 

indicadores de desempenho propostos pelo Programa de Educação Ambiental e 
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Comunicação Social, que deverão seguir ao CPRH em relatórios periódicos de 

acompanhamento das atividades.  

Os projetos ambientais poderão ser ajustados de acordo com as demandas geradas ao 

longo do processo de ensino-aprendizagem, em caso de necessidade, no entanto deverão 

ser justificadas junto ao órgão licenciador. 

4.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 

4.5.1. Introdução 

O Monitoramento Ambiental é, por definição, um componente intrínseco do processo de 

desenvolvimento sustentável. Uma vez que a sustentabilidade ambiental implica 

necessariamente em uso adequado dos recursos naturais, o monitoramento adquire 

importância como uma ferramenta que permite avaliar se a utilização dos recursos 

naturais está sendo adequada ou não. Permite também acompanhar a efetividade do 

planejamento realizado de maneira a dar suporte a eventuais mudanças de rumo. 

Na elaboração do planejamento proposto para o Reservatório Negros, selecionou-se 

como unidade ideal para o planejamento a área da microbacia hidrográfica com efetiva 

contribuição de sedimentos ao reservatório mais uma área a jusante. Esta escolha se 

baseou principalmente no objetivo de garantir a qualidade da água e vida útil do 

reservatório, além da segurança das populações localizadas a jusante da barragem.  

De maneira análoga, o presente Programa foi elaborado considerando o monitoramento 

da saúde da microbacia, considerada como a condição dos ecossistemas e sistemas de 

manejo naquela área que protegem a qualidade da água (BOWLING, 2009; WALKER, 

1997). Desta forma, o estado de estabilidade de uma bacia, para fins de gestão, pode ser 

definido em termos das necessidades para manter esta bacia saudável. Estas 

necessidades envolvem valores biofísicos, econômicos e sociais que, neste caso, 

contribuem para a manutenção da qualidade da água dos reservatórios.  

O Monitoramento Ambiental consiste no processo de coleta de dados, estudo e 

acompanhamento contínuo e sistemático das variáveis ambientais. As variáveis 

selecionadas consistem nos indicadores e funcionam como um termômetro para 

diagnosticar se o sistema em estudo apresenta, ou não, a situação socioambiental 

desejada.  

De acordo com suas características, e o que se quer avaliar, os indicadores podem 

apresentar melhor ou pior desempenho (JANUZZI, 2001). De maneira geral, é 

fundamental que exista uma estreita relação entre o indicador e a situação a ser 

diagnosticada. Também é importante que os indicadores sejam mensuráveis e 

apresentem variações ao longo do tempo. No que diz respeito à factibilidade do 
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monitoramento, sugere-se a seleção de indicadores que possam ser medidos com 

relativa facilidade e, se possível, a baixo custo. 

Por isso, na elaboração do presente Programa, procurou-se otimizar ao máximo a 

utilização de indicadores, cuja medição está prevista nos demais Programas do PBA do 

Ramal do Agreste, tais como o Programa de Monitoramento da Qualidade da Água e 

Limnologia, item 16, e o Programa de Conservação da Fauna e da Flora, item 17, entre 

outros.  

Os indicadores foram propostos com base aos apresentados no PBA e levando-se em 

conta a avaliação da saúde da microbacia. No entanto, apesar de pretender acompanhar 

a saúde da microbacia de contribuição como um todo, o presente Programa propõe seu 

foco principal nas Áreas de Preservação Permanente e/ou Zona de Proteção Prioritária, 

cuja gestão será de responsabilidade direta da Operadora do Sistema. 

Por fim, sempre que houver envolvimento da população local, o processo de 

monitoramento torna-se também um instrumento de gestão local participativa. No 

presente Programa, são propostas também ações no sentido de envolver os sujeitos 

locais no monitoramento contínuo da saúde da microbacia.  

4.5.2. Objetivos 

Objetivo Geral 

 Acompanhar e avaliar a saúde da microbacia de contribuição aos reservatórios. 

Objetivos Específicos 

 Avaliar a implementação das normas, diretrizes de gestão e recomendações 

constantes do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno dos Reservatórios 

Artificiais. 

 Mapear desconformidades em relação ao zoneamento e legislação ambiental 

vigente na área de entorno dos reservatórios. 

 Acompanhar a recuperação de áreas degradadas no entorno do reservatório. 

 Acompanhar alterações na qualidade da água do reservatório. 

 Acompanhar mudanças na ictiofauna do reservatório. 

 Acompanhar alterações na fauna e flora no entorno direto do reservatório. 

 Acompanhar o envolvimento dos atores locais na gestão do entorno do reservatório. 

Indicadores 

 Estrutura das comunidades florística e faunística da Zona de Proteção Prioritária. 

 Estrutura da comunidade de peixes no reservatório. 

 Percentual da Área de Preservação Permanente com implantação de ações de 

recuperação ambiental vis-à-vis às necessidades identificadas. 
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 Qualidade da água do reservatório e em pontos a montante e a jusante do mesmo. 

 Número de estruturas de retenção de sedimentos implantadas vis-à-vis às 

necessidades identificadas. 

 Percentual de participantes das comunidades nos eventos de educação ambiental 

realizados. 

 Registros de não conformidades em relação ao zoneamento e legislação ambiental. 

4.5.3. Público-Alvo 

 Operadora do Sistema, gestores públicos e comunidade local. 

4.5.4. Metodologia e Descrição do Programa 

Conforme já explicitado, de forma a otimizar recursos humanos e materiais, o Programa 

de Monitoramento Ambiental deve estar integrado com as ações previstas nos demais 

programas ambientais apresentados pelo presente PACUERA como pelos outros 

programas ambientais do Projeto Básico Ambiental do Ramal do Agreste, em especial 

com o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, o Programa de 

Monitoramento da Qualidade da Água e Limnologia e o Programa de Conservação da 

Fauna e da Flora, itens 09, 16 e 17, respectivamente.  

No entanto, vale ressaltar que, por mais que os programas em andamento durante a 

instalação do empreendimento devam incorporar, sempre que possível, as informações e 

sugestões apresentadas no presente Plano, a implementação do Programa de 

Monitoramento Ambiental deverá ocorrer na fase de operação do empreendimento, ou 

seja, após emissão da Licença de Operação.   

As informações levantadas pelo monitoramento devem ser cadastradas em um banco de 

dados georreferenciados, permitindo um acompanhamento da evolução das variáveis e 

respectivas localizações espaciais. 

4.5.5. Monitoramento da Qualidade da Água 

A qualidade da água refere-se a uma série de parâmetros físicos, químicos e biológicos 

que, em condições naturais, devem apresentar-se em níveis naturais de variação. Por 

outro lado, esses níveis podem ser mais ou menos alterados tanto por eventos naturais 

quanto pela ação antrópica (LIMA E ZAKIA, 1996). Sendo assim a qualidade da água é um 

ótimo termômetro para verificar a eficácia das medidas propostas. 

O Reservatório Negros integra o complexo sistema de infraestrutura hídrica do Programa 

de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - 

PISF. O monitoramento, não somente das águas do reservatório, mas do sistema como 

um todo, assim como das águas dos talvegues contribuintes ao reservatório, é um dos 

instrumentos de controle ambiental de grande relevância para o empreendimento, uma 
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vez que está relacionado diretamente com o objetivo básico do projeto, qual seja o de 

fornecer água em quantidade suficiente e de boa qualidade ao Agreste de Pernambuco.  

Desta forma, os dados fornecidos pelo Programa de Monitoramento da Qualidade da 

Água e Limnologia do PBA do Ramal do Agreste serão essenciais para o monitoramento 

da qualidade da água dos reservatórios. Em especial, conforme sugerido por Attanasio 

(2004), devem ser considerados os seguintes indicadores: concentração de nitrogênio e 

fósforo na água, turbidez, condutividade elétrica, cor, sólidos em suspensão e oxigênio 

dissolvido. Segundo a autora, estes indicadores refletem as condições e tendências do 

meio, resultantes do uso e manejo agrícola na microbacia devido à forte relação entre 

uso do solo e processos hidrológicos. Recomenda-se ainda que, se possível, seja 

realizada a avaliação periódica da descarga sólida em suspensão e descarga sólida de 

fundo. Ainda em atendimento ao Parecer Técnico NAIA nº 02/2019, referente à análise 

dos Planos Ambientais de Conservação e Uso do Entorno dos Reservatórios Artificiais 

(PACUERAs) dos Reservatórios Negros e Ipojuca, que compõem o Ramal do Agreste, 

destaca-se a importância de que seja também monitorado o Índice de Qualidade das 

Águas Brutas para Fins de Abastecimento Público - IAP, utilizado pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, desde 2002. 

No que diz respeito aos indicadores de qualidade da água do reservatório, o marco zero 

deverá ser o momento do enchimento dos reservatórios. 

4.5.6. Monitoramento dos Usos do Solo 

A qualidade da água será um excelente termômetro da saúde da microbacia, porém não 

poderá indicar as possíveis causas relacionadas com um eventual decréscimo nas 

condições ambientais. Por isso, de forma concomitante, deve ser realizado o 

monitoramento da ocupação antrópica e dos usos do solo na área de entorno dos 

reservatórios.  

O monitoramento da área de entorno dos reservatórios deverá se concentrar no 

acompanhamento das alterações observáveis no uso do solo ao longo do tempo, a fim de 

verificar e mapear as interferências não conformes em relação ao zoneamento e outras 

com potencial de promover a degradação ambiental da microbacia. 

O monitoramento do uso do solo será realizado através de vistorias e mapeamento de 

situações de uso do solo, ou das águas do reservatório, em desconformidade com as 

normas e diretrizes propostas. Também serão mapeadas situações de desconformidade 

com a legislação ambiental que deverão ser relatadas ao órgão ambiental competente. 

Deverão ser vistoriadas as áreas mais suscetíveis à erosão, a fim de monitorar os 

processos erosivos, e os principais talvegues intermitentes aportantes aos reservatórios. 
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Também deverão ser contabilizadas as estruturas de retenção de aporte de sedimentos 

efetivamente implantadas. 

A realização de vistorias deverá acontecer em toda a área do entorno pelo menos duas 

vezes ao ano. Porém, na faixa de APP e Zona de Proteção Prioritária, as vistorias deverão 

ser realizadas de forma mais frequente objetivando identificar e controlar mais 

rapidamente possíveis conflitos de uso. 

De maneira a mensurar a pressão de ocupação antrópica no entorno, deverá ser 

acompanhado tanto o aumento no número de moradores quanto a utilização de algum 

tipo de tratamento de efluentes domésticos. Os dados que já são levantados pelo 

Programa Saúde da Família11 deverão ser utilizados como meio de verificação deste 

indicador. 

O marco zero das ações de monitoramento do uso do solo se dará a partir da aprovação 

deste Plano considerando as informações levantadas no diagnóstico socioambiental. 

4.5.7. Monitoramento da Ictiofauna 

A transposição das águas do Rio São Francisco causará a semiperenização dos rios 

nordestinos do semiárido, modificando as características naturais desses corpos d’água 

e, consequentemente, alterando o ciclo de vida da biota nativa, além de introduzir 

organismos provenientes do rio São Francisco nas bacias receptoras. Em função desses 

possíveis impactos, os peixes são o grupo de vertebrados mais afetados pelo 

empreendimento. Além disso, peixes são sensíveis a mudanças na qualidade da água e 

estrutura de habitat causada pelas atividades humanas ou naturais, sendo bons 

indicadores da saúde socioambiental de uma microbacia.  

O Programa de Monitoramento da Ictiofauna, item 15 do PBA do Ramal do Agreste, tem 

como objetivo identificar possíveis alterações nos indicadores ecológicos da comunidade 

de peixes e ictioplâncton na rede hídrica do Ramal do Agreste, com ênfase na 

investigação de espécies exóticas à bacia receptora (Rio Ipojuca). Os dados gerados pelo 

Programa de Monitoramento da Ictiofauna serão, por conseguinte, indicadores relevantes 

a respeito da saúde da microbacia. Nesse sentido serão utilizados os pontos P02 a P07 

propostos pelo referido Programa, com ênfase no ponto P04 para avaliação da estrutura 

da comunidade de peixes do reservatório. No entanto, vale destacar que a avaliação dos 

                                                           
11

 O Programa Saúde da Família constitui uma das estratégias de atenção básica a saúde do Ministério da 
Saúde. É operacionalizada mediante a implantação de equipes em unidades básicas de saúde que são 
responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de Famílias, localizadas em uma área geográfica 
delimitada. Dentro outras atribuições, as equipes são responsáveis pelo cadastro de todas as famílias da sua 
área de abrangência; e todos os moradores, com dados como escolaridade, ocupação, saneamento básico, 
entre outros.  
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demais pontos é importante para o acompanhamento dos efeitos da formação do 

reservatório na ictiofauna da bacia como um todo, assim como da rede hídrica do Ramal 

do Agreste. 

4.5.8. Monitoramento da Conservação da Fauna e da Flora 

O PACUERA Negros prevê ações de proteção e recuperação de remanescentes do bioma 

Caatinga, como uma das formas de controle ambiental da ocupação resultante da 

implantação do empreendimento e do consequente desenvolvimento local e regional.  

A Área de Preservação Permanente e/ou Zona de Proteção Prioritária foi concebida pelo 

presente planejamento como uma zona tampão para a proteção do reservatório. Áreas 

ripárias contribuem para a conservação do solo, controle de ventos, retenção de 

sedimentos, redução dos riscos de enchentes, redução da poluição e manutenção da 

estabilidade dos cursos d’água, bem como para a manutenção da qualidade da água 

(OLIVEIRA, 2010). Sendo assim, áreas florestadas não perturbadas configuram a melhor 

condição desejada do ponto de vista dos recursos hídricos. Desta forma, o grau de 

conservação das Áreas de Preservação Permanente é um bom indicador para avaliar a 

saúde da microbacia. Ressalta-se, no entanto, que é necessário conhecimento técnico 

específico para a mensuração deste indicador.   

Neste sentido deverão ser avaliadas as modificações na vegetação, composição florística, 

assim como na fauna local, de acordo com as diretrizes do Programa de Conservação da 

Fauna e da Flora, item 17 do PBA do Ramal do Agreste, a partir da implantação e 

operação do empreendimento de maneira a fornecer subsídios ao presente Programa. 

Recomenda-se especialmente o monitoramento da fauna e flora nas Áreas de 

Preservação Permanente e/ou Zona de Proteção Prioritária.  

4.5.9. Monitoramento da Recuperação Ambiental 

Como está prevista a realização de levantamento da estrutura faunística e florística das 

áreas de entorno dos reservatórios, por meio do Programa de Conservação da Fauna e da 

Flora, item 17 do PBA do Ramal do Agreste, sugere-se que estes dados também sejam 

utilizados no  âmbito deste Programa. Recomenda-se que os pontos de amostragem na 

Zona de Proteção Prioritária do reservatório objeto deste estudo e os respectivos 

resultados obtidos sejam utilizados como indicadores da estrutura florística e faunística. 

Também devem ser acompanhadas as áreas propostas como passíveis de recuperação 

ambiental, em especial a Área de Preservação Permanente do reservatório. Deverá ser 

realizado o mapeamento no local, visando avaliar as variações no percentual de 

cobertura vegetal nas Áreas de Preservação Permanente. 
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Por outro lado, as áreas submetidas à recuperação ambiental pelo Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas, item 09 do PBA do Ramal do Agreste, deverão ser 

monitoradas pelos responsáveis por este Programa e esses dados deverão ser 

incorporados ao presente Programa de Monitoramento Ambiental. 

O marco zero das ações de monitoramento da recuperação ambiental se dará a partir do 

início das atividades de recuperação e deverá continuar por pelo menos três anos. 

4.5.10. Controle da Entrada de Rebanhos Pecuários nas Áreas de Domínio da União 

Conforme já explicitado, a produção agropecuária desenvolvida na região inclui a criação 

principalmente de caprinos, mas também de ovinos e bovinos. Os quintais próximos às 

casas geralmente são cercados, sendo também utilizadas pastagens naturais no modelo 

de produção denominado "fundo de pasto". Neste modelo de produção, excetuando-se as 

áreas dos quintais, não há cercas entre as propriedades particulares, possibilitando-se 

aos animais o acesso às áreas de vegetação nativa. 

Por esse motivo, devem ser implementadas medidas que previnam a permanência de 

rebanhos pecuários nas Zonas de Segurança da Barragem, Zona de Uso Institucional e 

Zona de Operação do reservatório Negros.  

Neste sentido, deve-se proceder a instalação de placas de sinalização referentes à 

proibição da permanência de animais domésticos nas referidas Zonas, bem como a 

realização de atividades de educação ambiental e comunicação social junto à 

comunidade local, visando sensibilizar os moradores locais para a importância das 

medidas propostas, tanto para a conservação da qualidade ambiental da área, quanto 

para a proteção dos animais.    

4.5.11. Monitoramento Participativo 

O processo de gestão territorial de uma unidade como a microbacia deve ter como 

princípio o envolvimento dos moradores, produtores rurais e usuários de recursos 

hídricos. É através de uma adesão consciente, e do diálogo que se estabelece entre 

representantes comunitários e entidades públicas, que podem ser potencializadas as 

ações propostas.  

Desta forma, é muito importante buscar a legitimação e participação ativa dos atores na 

execução das ações previstas no presente Plano. Como princípio, essa participação 

garantirá a sustentabilidade das ações previstas assim como um impacto socioeconômico 

e agroecológico significativo. Por esse motivo, foram propostas, no Programa de 

Educação Ambiental e Comunicação Social, ações de envolvimento e planejamento 

coletivo com os moradores locais. Desta forma, propõe-se o registro do percentual de 
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participantes das comunidades locais nos eventos de Educação Ambiental como 

indicador do envolvimento local com o Plano. 

Além disso, recomenda-se a participação comunitária no monitoramento da saúde da 

microbacia como meio de envolvimento e capacitação em serviço. O monitoramento 

participativo dependerá da reconstrução coletiva dos indicadores aqui propostos e de 

uma avaliação periódica dos mesmos pela comunidade.   

Por fim, o Quadro 4.4, a seguir apresentado, sintetiza os indicadores propostos para o 

Monitoramento Ambiental das microbacias de contribuição aos reservatórios objetos 

deste estudo. 

Quadro 4.4. Questão chave, indicadores e meios de verificação propostos para o Monitoramento Ambiental da 
saúde da bacia de contribuição ao Reservatório Negros. 

QUESTÃO CHAVE INDICADORES MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

A qualidade da água do 
reservatório está sendo 
mantida em níveis ótimos? 

Avaliação de parâmetros de 
qualidade da água do 
reservatório, em especial 
concentração de nitrogênio e 
fósforo, turbidez, 
condutividade elétrica, cor, 
sólidos em suspensão e 
oxigênio dissolvido. 

Dados do Programa de 
Monitoramento da Qualidade 
da Água e Limnologia, item 
16 do PBA do Ramal do 
Agreste. 

Como está se alterando a 
ictiofauna do reservatório? 

Avaliação da estrutura da 
comunidade de peixes no 
reservatório. 

Dados do Programa de 
Monitoramento da Ictiofana, 
item 15 do PBA do Ramal do 
Agreste. 

O grau de conservação da 
Área de Preservação 
Permanente e/ou Zona de 
Proteção Prioritária do 
reservatório está 
aumentando? 

Estrutura das comunidades 
florística e faunística da Área 
de Preservação Permanente e 
Zona de Proteção Prioritária 
do reservatório. 

Dados do Programa de 
Conservação da Fauna e 
Flora, item 17 do PBA do 
Ramal do Agreste. 

Percentual da Área de 
Preservação Permanente 
degradada com ações de 
recuperação ambiental. 

Mapeamento anual de áreas 
submetidas a ações de 
recuperação ambiental. 

Como está evoluindo o uso 
do solo no entorno do 
reservatório? 

Registros de não 
conformidades em relação ao 
zoneamento e legislação 
ambiental vigente. 

Vistorias periódicas nas 
diferentes zonas para 
identificação e mapeamento 
de usos do solo em 
desconformidade. 

Grau de ocupação antrópica 
no entorno. 

Acompanhamento anual das 
Fichas Domiciliares (Programa 
de Saúde da Família - PSF) 
das localidades do entorno 
visando mensurar: número de 
famílias e tratamento de 
efluentes. 

Número de estruturas de 
conservação do solo e da 
água implantadas. 

Vistorias periódicas nas 
diferentes zonas para 
mapeamento de estruturas de 
conservação do solo e água. 
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QUESTÃO CHAVE INDICADORES MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

Os moradores e demais 
atores sociais são envolvidos 
na gestão das microbacias? 

Percentual de participantes 
nas atividades de Educação 
Ambiental 

Listas de presença. 

Qualidade e quantidade de 
material de divulgação 
distribuído. 

Material de divulgação. 

4.5.12. Responsáveis pela Implementação do Programa 

Este Programa será implementado pela Operadora do Sistema em parceria com 

instituições locais e/ou empresas contratadas para execução das ações. 

4.5.13. Responsáveis pela Elaboração do Programa 

 Responsável Técnico: 

Isabel de Andrade Pinto (CRBIO 76115/04-D, CTF: 4758949).
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Anexo I. Sugestões de layout para placas de sinalização.
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Mapa 1.1:  Unidades Ambientais Homogêneas na Área de Estudo do Reservatório 
Negros. 
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Mapa 1.2:  Zoneamento Ambiental do Reservatório Negros. 
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Mapa 2.1: Zoneamento Ambiental do Reservatório Negros Zonas de Domínio da 
União. 
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Mapa 3.1:Mosaico de Unidades de Conservação Proposto para o Entorno do 
Reservatório Negros. 
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Mapa 4.1: Zoneamento Ambiental do Reservatório Negros Zonas de Domínio da 
União - Áreas para Recuperação. 
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