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1. Introdução

O presente documento refere-se ao diagnóstico socioambiental da região onde se localiza a PCH
Pirapetinga, a primeira etapa da elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do
Reservatório (PACUERA) da PCH Pirapetinga.
Este diagnóstico visa caracterizar a região do PACUERA da PCH Pirapetinga, para que na etapa
seguinte do trabalho, a proposição de zonas para uso e conservação do reservatório e entorno da
PCH, esteja inserida no contexto regional.
O documento está estruturado em 5 itens: Aspectos Metodológicos, Caracterização do
Empreendimento, Meio Físico, Meio Biótico e Meio Socioeconômico.

2. Aspectos Metodológicos

O diagnóstico dos meios físico e biótico da área em enfoque da PCH Pirapetinga foi realizado tendo
como base principal os levantamentos realizados dentro do âmbito dos programas de
monitoramento desenvolvidos após o enchimento do reservatório pela Rio PCH I.
A esta fonte de dados foram acrescidas, quando necessário, outras informações reunidas em fases
anteriores do licenciamento ambiental do empreendimento ou em estudos técnico-científicos
desenvolvidos na área de estudo.
Os monitoramentos encontram-se ordenados nos seguintes programas:
 Monitoramento da Vegetação
 Monitoramento e resgate da fauna
 Monitoramento limnológico e da qualidade da água
 Monitoramento da ictiofauna e
 Monitoramento da produtividade pesqueira
 Monitoramento Hidrossedimentológico
 PRAD
O diagnóstico do meio socioeconômico apresentado foi elaborado a partir da utilização de uma base
de dados secundários, construída através de informações censitárias (IBGE 1), da documentação
obtida junto as principais instituições de pesquisa dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo
1
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(CEPERJ2 e IPES3) e pela bibliografia disponível na Internet sobre a região. Além disso, utilizou
também as informações decorrentes da pesquisa direta, expedita, realizada na área imediatamente
próxima do empreendimento.
O trabalho de pesquisa de campo foi realizado em dezembro/2012. Durante essa pesquisa foram
entrevistados:
 Alex da Silva Pires _ Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura _ Bom Jesus de Itabapoana
(RJ).
 José Edmundo do Espírito Santo _ Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura _ Bom Jesus de
Itabapoana (RJ).
 Jorgete de Paula Souza _ Presidente da Organização Movimento das Águas _ ONDA_ Bom
Jesus de Itabapoana (RJ).
 Herbert Vasconcelos Ferreira _ INCAPER _ São José do Calçado (ES). 4
 Edézio Machado de Souza _Presidente da Associação de Moradores de Barra do Pirapetinga –
Bom Jesus de Itabapoana (RJ).
 Sueli de Souza Rodrigues Borges _ moradora de Barra do Pirapetinga – Bom Jesus de
Itabapoana (RJ).
 Marta _ Programa Saúde da Família – Bom Jesus de Itabapoana (RJ).
Para a caracterização dos principais aspectos socioeconômicos se considerou os seguintes recortes
espaciais:
 Área de Estudo: municípios de Bom Jesus de Itabapoana (RJ) e São José do Calçado (ES).
 Área de Interferência direta: o entorno Imediato do reservatório, considerando a comunidade
de Barra do Pirapetinga localizada a cerca de 5 km do empreendimento.

3. Caracterização do Empreendimento

A PCH Pirapetinga tem potência total instalada de 20 MW localiza-se no rio Itabapoana, na divisa dos
estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, entre os municípios de Bom Jesus de Itabapoana (RJ) e São
José do Calçado (ES). O início da sua operação foi em agosto/2009. Possui um reservatório de 0,4 km2
2
3

Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro.
Instituto de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Jones dos Santos Neves.
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Não foi possível fazer contato com a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura devido a futuras mudanças na
composição do Poder Público Municipal.
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e uma área de drenagem de 1.954 km². A PCH Pirapetinga possui um trecho de vazão reduzida de
5.321 m, entre a barragem e a casa de força como pode ser observado na Figura 3.1. e no Mapa 3.1.
No trecho de vazão reduzida, a 1.283m jusante do eixo do barramento encontra-se a foz do rio
Calçado.
O reservatório da PCH Pirapetinga possui as seguintes características:






Nível d’água máximo normal: 152,00m
Nível d’água mínimo normal: 152,00m
Volume no NA máximo normal: 0,75x106 m³
Vazão média de longo termo: 36,34m³/s
Comprimento do reservatório: 3.800m

A operação da PCH Pirapetinga deve respeitar as seguintes condições gerais5:

Operação a fio d’água, com vazões defluentes iguais às vazões afluentes;

Vazão mínima remanescente no trecho entre a barragem e a casa de força de 0,5m³/s.
A vazão mínima no TVR representa 28% da vazão mínima calculada para o eixo da PCH Pirapetinga
(1,78 m3/s). Quando o rio Calçado encontra com o rio Itabapoana, a vazão total ao final do TVR passa
a ser de 2,14 m3/s, o que asseguraria as vazões necessárias entre a Barragem e a Casa de Força.

Figura 3.1. PCH Pirapetinga – Reservatório, Barragem e Trecho de Vazão Reduzida
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Mapa 3.1. PCH Pirapetinga – Configuração Espacial
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A Casa de Força constitui-se numa estrutura independente, do tipo abrigada, e aloja duas unidades
geradoras.

Figura 3.2. PCH Pirapetinga - Casa de Força

No rio Itabapoana, à montante da PCH Pirapetinga ainda localizam-se a UHE Rosal, a UHE Franca
Amaral e a PCH Calheiros. A UHE Franca Amaral também está localizada no município de Bom Jesus
do Itabapoana. É uma usina muito antiga, cuja operação iniciou em 1961, com potência instalada de
4,50 MW. A UHE Rosal, de propriedade da CEMIG, entrou em operação em dezembro/1999. Está
localizada no município de São José do Calçado, no Espírito Santo. Ela gera 55 MW. A PCH Calheiros
tem capacidade de 19 MW de energia, sendo a área de seu reservatório de 45ha. A jusante do PCH, a
cerca de 40 km, no município de Campos dos Goytacazes, localiza-se a PCH Pedra do Garrafão,
também da Rio PCH I, com potência instalada de 19MW, e que teve a sua operação iniciada em 2009.
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Mapa 3.2. Localização da PCH Pirapetinga
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4. Meio Físico

A área objeto deste relatório situa-se no entorno da PCH Pirapetinga, fica situada entre o Norte
Fluminense e o Sul do Espirito Santo, na Bacia do Rio Itabapoana. O rio Itabapoana, que serve de
limite entre os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, é resultado da confluência dos rios Preto e
Verde, tem um curso de 264km e deságua no oceano Atlântico entre os municípios de São Francisco
do Itabapoana (RJ)e Presidente Kennedy (ES).
O rio Itabapoana nasce na serra do Caparaó, local onde está situado o Pico da Bandeira (2.890 m de
altitude), a uma altitude de cerca de 2.650 m, delimitando, em seu curso, a fronteira entre os Estados
do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Os principais afluentes do Rio Itabapoana em território fluminense são: córrego do Pilão, vala Água
Preta, córrego do Juvêncio, córrego do Baú, córrego Santo Eduardo, córrego Liberdade, córrego
Pirapetinga, córrego Lambari, córrego Água Limpa, córrego Santana, ribeirão Varre- Sai, ribeirão da
Onça e ribeirão do Ouro (SEMADS, 2001).
O empreendimento da PCH Pirapetinga está localizado no trecho médio do rio Itabapoana, em áreas
com corredeiras e fundo de pedras.

4.1. Aspectos Geológicos e Geomorfológicos

A região onde a PCH Pirapetinga está localizada insere-se no planalto do Alto Itabapoana, também
denominado de planalto de Varre-Sai. Esse planalto, alçado a 700m de altitude, apresenta um clima
mais úmido e ameno do que a extensa depressão adjacente (com totais anuais entorno de 1.400 a
1.500 mm/ano) e uma cobertura florestal ainda um pouco preservada.
Apresenta relevo movimentado com altitudes que variam entre 35 a 680m no sentido norte, em
direção a Serra da Mantiqueira e a partir da calha do rio Paraíba do Sul. A declividade também vai se
acentuando de 15 a 20% para maior que 45%. Ocorrem colúvio sensu stricto e colúvio-aluvionares.
Nesta região, existe a predominância de depósitos quaternários (BIZERRIL et al.,1998).
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Figura 4.1. Perfil de relevo da PCH Pirapetinga (Fonte: Google Earth, 2012)

A geologia da região caracteriza-se por rochas do Complexo do Paraíba do Sul (paragnaisses quartzofeldspáticos, com granada e sillimanita, lentes de rochas carbonáticas, calcissilicáticas, camada de
quartzitos e gonditos, também granitóides e localmente, migmatitos) e pelo Complexo Juiz de Fora
(composto por granulitos e charnockitos) que apresentam estruturas de dobras, empurrões dúcteis e
zonas de cisalhamento dúcteis. (CAMPOS NETO; FIGUEIREDO,1990)
De acordo com o mapa do espaço geológico do Brasil (IBGE, 1990) os municípios limítrofes à PCH
Pirapetinga são classificados como “PP1C” indicando a presença de rochas gnáissicas de origem
magmática e/ou sedimentar de médio grau metamórfico e rochas graníticas desenvolvidas durante o
tectonismo. Essa formação é recorrente da era Paleo Proterozóica (2500-1600 milhões de anos).

4.1.1. Aspectos Hidrossedimentológicos do Reservatório

Um reservatório constitui-se num eficiente meio de retenção do sedimento transportado pelo curso
d’água, devido à redução da velocidade do escoamento. Essa eficiência de retenção dos sedimentos
afluentes é um fator decisivo na redução da sua vida útil. A vida útil estimada para o reservatório da
PCH Pirapetinga, segundo os dados do relatório de monitoramento hidrossedimentológico da Rio
PCH I de 2011, é de 171 anos. Apesar do reservatório da PCH Pirapetinga ter dimensões pequenas,
apenas 0,4 km², ele apresenta uma vida útil significativa.

ECO-SISTEMA - ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL E DE ENGENHARIA
Rua Raul Pompéia, 132/801 – CEP: 22 080-001, Rio de Janeiro – RJ
Tel: 55-21- 3936-9840/ 9886-6755/ 8208-6040

4

Os volumes de sedimentos afluentes ao reservatório não são muito grandes, e apenas 13% deles fica
retido no reservatório da PCH Pirapetinga. Em 2011, o volume anual de sedimentos retidos no
reservatório foi de 820,82 m³/ano.
Segundo o monitoramento realizado pela Rio PCH I6, foi estimado que o volume de sedimento
assoreado no reservatório da PCH Pirapetinga desde o início da operação (3 anos) é de 2.462,46 m³.

4.2. Aspectos Climáticos

O Noroeste Fluminense apresenta clima dominante caracterizado como Aw, tropical seco, de acordo
com a classificação de Köppen (1948) apresentando ainda nas regiões de maior altitude o clima tipo
Cwa, subtropical úmido.
A região é caracterizada por uma estação seca bastante pronunciada, ocasionando déficit hídrico em
toda a região. Em função disto, o ambiente se ressente da falta de água, originando uma floresta
semiestacional, com parte das árvores perdendo as folhas nesta época do ano. No período de
primavera-verão a estabilidade atmosférica diminui e a umidade aumenta, incrementando também a
quantidade de chuva. Os períodos de chuva intensa repõem a umidade do solo e do aqüífero, perdida
ao longo do outono-inverno.
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Conforme pode ser verificado no gráfico abaixo, que indica as médias históricas de 30 anos do
município de Campos dos Goytacazes, a região de estudo apresenta três meses com chuvas escassas
(Junho, Julho e Agosto).
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PPT MÉDIA
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0
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Gráfico 4.1. Médias históricas de precipitação e temperatura em Campos dos
Goytacazes (Fonte: INPE, 2012)
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A temperatura média anual varia entre 23 e 25ºC e a precipitação pluviométrica é de 1000 a 1200
mm anuais. No geral, predominam valores de 150 a 300 mm de deficiência hídrica anual,
considerando-se a capacidade de água disponível no solo (CAD) de 100 mm, podendo atingir 450mm
nas áreas mais secas (Brandão et al., 2001; Lumbreras et al., 2003; Martorano et al., 2003).

4.3. Caracterização do Solo

A Embrapa, em 2004, realizou mapeamento do Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, integrando as
características pedológicas e ambientais, visando melhor delimitar o espaço geográfico e a aplicação
de tecnologias específicas. O resultado desta avaliação foi a divisão da região Noroeste Fluminense
em três espaços macropedoambientais distintos conforme a Figura 4.2.
A área do entorno da PCH Pirapetinga está inserida no “macropedoambiente 1” caracterizada por
áreas bastante dissecadas, em que predominam Argissolos com média a baixa capacidade de água
disponível e com acentuado gradiente textural. Menos freqüente é a presença de solos hidromórficos
nas áreas de várzea. Embora predominem relevos forte ondulado e ondulado a topografia é bastante
variável, com influência sobre as características dos solos.

Figura 4.2. Macropedoambientes do Noroeste do Rio de Janeiro
(Fonte: Embrapa, 2004)
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Nos relevos mais rebaixados, de suave ondulado a ondulado, contíguos às baixadas, também
predominam Argissolos com elevado gradiente textural. Nas áreas mais íngremes, relacionadas aos
relevos serranos do Planalto do Alto Itabapoana, há a presença dos Argissolos Vermelhos e
Vermelho-Amarelos, por vezes, associados a afloramentos de rocha.
Conforme região, os solos predominantes no entorno da PCH Pirapetinga compreendem
principalmente os Latossolos Vermelho-Amarelo Distrófico e Argissolos Vermelho-Amarelo Distrófico,
com a distribuição geográfica conforme indicado Figura 4.4.
Os Latossolos Vermelho-Amarelo Distrófico são um tipo solo abundante no Estado do Rio de Janeiro,
se apresentando em condições climáticas bastante distintas, desde as áreas mais secas e quentes do
Norte Fluminense às de temperaturas amenas e chuvosas das regiões serranas. Este aspecto se
reflete de forma marcante na vegetação original de floresta, com caráter perene até sub-caducifólio.
Apresenta baixo teor de bases com horizonte Bw e saturação com alumínio mais elevado. A presença
de horizonte superficial mais desenvolvido e rico em matéria orgânica, do tipo A proeminente ou
mesmo húmico, é também típica dessas áreas. Devido ao relevo em geral movimentado em que
ocorrem e à baixa fertilidade, a pastagem é o uso dominante nesses solos.
Os Argissolos Vermelho-Amarelo Distrófico são de uma classe de solos predominante no Estado do
Rio de janeiro, não hidromórficos, em geral pouco profundos e bem drenados. Se apresentam em
locais com relevo variando de suave ondulado a montanhoso, com vegetação original de floresta subcaducifólia ou sub perenifólia, e mais raramente caducifólia. É comum a presença de solos com
características intermediárias com Latossolos, com os quais se encontram freqüentemente
associados. Apresentam, geralmente, caráter distrófico ou álico e perfis bastante espessos.

Figura 4.3. Mapa da Aptidão Agrícola do Solo
(Fonte: Adaptado IBGE, 2002)
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4.3.1. Aptidão Agrícola
Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006 do IBGE, a utilização das terras dos municípios de
Bom Jesus do Itabapoana/RJ e São José do Calçado/ES encontra-se no Quadro 4.1.
Quadro 4.1. Utilização das Terras
Utilização das Terras
Lavouras
Pastagens
Matas e/ou florestas
Sistemas Agroflorestais
Tanques, lagos, açudes e/ou área para
exploração da aquicultura
Construções, benfeitorias ou caminhos
Terras degradadas
Terras inaproveitáveis para agricultura
ou pecuária

Bom Jesus do
Itabapoana

São José do
Calçado

909
1.014
417
6

663
680
263
1

305

39

611
16

267
1

59

28

Fonte: Censo Agropecuário, 2006.

Dentre as principais atividades econômicas do Noroeste Fluminense estão a pecuária de leite e de
corte, com o cultivo predominante de pastagens (Brachiaria spp.). Essa atividade vem sendo realizada
principalmente em áreas acidentadas e manejadas com baixo nível tecnológico.
As restrições ao uso agrícola, impostas pelo clima e pelo relevo, e o uso intensivo das pastagens já
degradadas, acelera o desgaste erosivo, potencializado ainda pela relativamente baixa
permeabilidade dos solos (muitas vezes provocada pelas práticas de manejo inadequadas).
A região no entorno da PCH Pirapetinga, entre Bom Jesus de Itabapoana e São José do Calçado, está
inserida em região com elevada vulnerabilidade natural, fertilidade dos solos variando entre média e
baixa e com sérias limitações relacionadas ao relevo em função dos declives acentuados, limitando
seu o potencial agrícola. Adicionalmente o continuo uso de técnicas inadequadas tais como
queimadas anuais e a aração morro abaixo, associado à reduzida cobertura vegetal conduziram a
região a uma situação bastante grave no que se refere à degradação ambiental, sendo comum a
ocorrência de erosão severa do tipo laminar, em sulcos e voçorocas (Carvalho et al., 2000).
A perda do potencial produtivo, associada ao processo erosivo, contribuiu para o empobrecimento
dos agricultores, que em muitos casos migraram para centros urbanos à procura de novas
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alternativas de sustento. Como resultado, a região apresenta os piores índices socioeconômicos do
estado do Rio de Janeiro, participando com apenas 0,81% do PIB estadual.

5. Meio Biótico

5.1. Ecossistemas terrestres
5.1.1. Cobertura Vegetal
A área de estudo, situada no Bioma “Mata Atlântica”, é caracterizada pela Floresta Estacional
Semidecidual. Esse tipo de vegetação está relacionado à dois tipos de variações climáticas, e no caso
em estudo, às regiões tropicais, onde possui períodos bem marcados: um chuvoso e outro seco e as
temperaturas médias anuais estão em torno de 21ºC. A dupla estacionalidade induz o repouso
fisiológico resultando na perda percentual de folhas, que varia entre 20 e 50%, do conjunto florestal.

Figura 5.1. Mapa da classificação da cobertura vegetal do Brasil
(Fonte: Adaptado IBGE, 2002)
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O monitoramento da vegetação do entorno da PCH Pirapetinga, realizado pela Rio PCH I, se dá em
fragmento de vegetação secundária em estádio intermediário de conservação e os resultados obtidos
no sítio de estudo permitem caracterizar este tipo de formação na área.
O total de espécies encontradas, considerando os componentes, arbóreo e de regeneração natural,
foi de 89. O total de famílias encontrado foi de 31.
Das famílias encontradas, a de maior riqueza é Fabaceae, com 17 espécies, seguida por Myrtaceae,
com 10, e Sapindaceae, com 7. Tal padrão é característico de florestas neotropicais, em particular no
que tange a Fabaceae e Myrtaceae, conforme LEITÃO FILHO (1987).
Os aspectos da riqueza de espécies da amostragem se apresentam relativamente baixos em
comparação com outros estudos realizados na região; no entanto, são compatíveis com o atual
estágio das formações encontradas na região Norte do estado do Rio de Janeiro (ECOLOGUS/RIO PCH
I, 2011).
A análise comparativa dos resultados obtidos em 2009 com os apresentados em 2011 permite
observar que a densidade total apresentou redução, sendo que esta diferença mostra baixa
mortalidade neste local. Observou-se, em paralelo, um igualmente discreto aumento na área basal.
Tal fenômeno é característico no processo sucessional, como demonstrado por GUARIGUATA e
OSTERTAG (2002) e descrito por VACCARO (1997) em Floresta Estacional Decidual no Rio Grande do
Sul; estes autores afirmam que no decorrer da sucessão secundária em florestas tropicais ocorre a
redução paulatina da densidade e correspondente incremento em área basal. Os percentuais
encontrados são de pouca relevância, compatíveis com a escala temporal restrita aplicada ao
levantamento, de apenas dois anos (2009 a 2011).
A avaliação do processo de regeneração natural identificou na área amostrada 57 indivíduos de 17
espécies diferentes, o equivalente a 11.875 indivíduos regenerantes por hectare. A espécie
Anadenanthera peregrina se apresentou como a principal espécie na regeneração natural,
demonstrando adaptação da espécie à região e salientando a importância de Fabaceae na
composição floristica de matas estacionais deciduais. A espécie de maior é Anadenanthera peregrina,
a quase 25% do total de indivíduos encontrados. Esta espécie é característica de estágios secundários
de sucessão. CARVALHO (2003) a considera típica de formações pioneiras a secundárias iniciais. O
IBGE (1992) tem o gênero Anadenanthera como um dos que caracterizam floristicamente a Floresta
Estacional Decidual. Neste levantamento não foi observado nenhum individuo novo, possivelmente
refletindo perturbações do entorno, como o fogo, ou características especificas do sítio, como a alta
declividade.
Outro aspecto apontado no monitoramento realizado é a alta concentração de indivíduos no estrato
médio, com poucos indivíduos emergentes. Das 40 espécies encontradas, 26 não se encontram
representadas no estrato inferior, indicando a saída de algumas espécies por questões ligadas à
sucessão, ou ainda, falhas causadas por tensores externos, como pastejo de gado ou incêndios.
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Caracterização da Área de Preservação Permanente do Reservatório da PCH Pirapetinga

Atualmente, a paisagem da APP do reservatório da PCH Pirapetinga apresenta pequenos fragmentos
florestais circundados por pastagens, plantações e edificações agrícolas. Em geral, os locais próximos
aos cumes de morros com afloramentos, brejos e cursos d’água apresentam maior cobertura vegetal
original, sendo constituídos por diferentes espécies com formas de vida variadas (herbácea,
arbustiva, arbórea, lianescente, epifítica, parasítica).
A APP da PCH Pirapetinga, ocupando uma faixa de 100m no entorno do reservatório, totaliza uma
área de 55,51 hectares (Mapa 5.1). O Quadro 5.1 demonstra os usos do solo predominantes na APP.
Há um predomínio de áreas com vegetação secundária e campos e pastos no entorno do
reservatório. A Rio PCH I já é proprietária de toda a APP do reservatório, e já instalou cercamento em
todo o seu entorno. E até 2012 a RIO PCH I já plantou 23,29 hectares na APP da PCH Pirapetinga. A
APP do trecho de vazão reduzida, , engloba uma área de 190,97 hectares. ,
Neste contexto, a matriz dominante na paisagem é a de formações abertas, representadas por
campos antrópicos e áreas agrícolas. As formações arbóreas tendem a exibir baixa diversificação de
espécies, com predomínio de figueiras (Ficus obtusiuscula) e ingás (Inga vera subsp. affinis).
São ainda encontradas na área de estudo somente poucas espécies de valor madeireiro além do
angico (Anadenanthera peregrina): o vinhático (Plathymenia sp.), o roxinho (Peltogyne sp.), a
sapucaia (Lecythis sp.), o pau-marfim (Balfourodendron riedelianum), o louro-pardo (Cordia
trichotoma) e o jacarandá-branco (Machaerium cf. vestitum).

Quadro 5.1. PCH Pirapetinga - Uso do solo na APP

Área Úmida
Campo/Pasto
Corpos D'água
Ilhas
Processos Erosivos
Vegetação Primária
Vegetação Secundária

1,00
20,90
13,32
2,13
0,09
4,27
13,81

Porcentagem
(%)
1,80
37,65
23,99
3,83
0,16
7,70
24,87

Área Total

55,51

100,00

Classes

Área (hec)

Fonte: Rio PCH I, 2012.
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5.1.2. Caracterização da Fauna Terrestre

O padrão de mosaico da paisagem com amplo domínio de formações abertas encontra-se refletida
sobre a estrutura da fauna local.
Os resultados obtidos nas campanhas realizadas em agosto/2011, novembro/2012, fevereiro/2012 e
maio/2012, do Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre indicaram que as espécies da fauna
encontradas nas unidades de amostragem são típicas da Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro,
sendo características de formações florestais secundárias. A maioria dos taxas registradas ocorre
comumente em ambientes antropizados.
A escassez de cobertura vegetal e a presença de florestas secundárias causadas por anos de
exploração da atividade agropecuária na área de influência direta da PCH Pirapetinga limitam a
ocorrência das espécies da fauna terrestre, principalmente animais de maior porte como grandes
mamíferos, que em geral, demandam de habitats maiores e com melhor estado de conservação.
No que se refere a mastofauna terrestre foram registradas 18 espécies pertencentes a seis ordens e
11 famílias de mamíferos.
As espécies Callithrix geoffroyi, Philander Frenatus, Didelphis aurita e Hydrochoerus hydrochaeris
foram constantes na área em estudo, ocorrendo em 100% das amostragens.
Embora menos frequentes, as espécies Dasypus sp. e Akodon cursor também enquadram-se na
categoria de táxons constantes (sensu DAJOZ, 1978), tendo sido registrados em metade das
amostras.

Figura 5.2. Detalhe de Callithrix geoffroyi
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No conjunto de amostragens as espécies sagui-da-testa-branca Callithrix geoffroyi, cuíca Philander
frenatus e gambá Didelphis aurita foram as mais abundantes, representando mais de 60 % do
registrado.

A

A

C

C

B

Figura 5.3. PCH Pirapetinga - Detalhe
de alguns mamíferos não-voadores
registrados

A – Sphiggurus insidiosus; B – Philander
frenatus; C – Didelphis aurita.

A grande abundância da espécie Callithrix geoffroyi, foi influenciada por uma população residente em
um dos pontos de monitoramento, que teve 10 registros durante a campanha de fevereiro de 2012.
Por isso acredita-se que, a despeito da abundância e constância de C. geoffroyi, os marsupiais
Philander frenatus e Didelphis aurita sejam as espécies mais características na AID do PCH
Pirapetinga.
Com relação aos morcegos, foram registradas 17 espécies de morcegos, ordenadas em 2 famílias.
As espécies mais comuns foram: Carollia perspicillata, Desmodus rotundus e Artibeus lituratus, com
aproximadamente 70 % de todas as capturas. Todas as espécies de morcegos na lista acima são
comuns na Mata Atlântica e altamente adaptadas a ambientes antropizados, como centros urbanos,
sítios, fazendas etc.
Destas destaca-se a ocorrência do morcego vampiro – D. rotundus. O grande número de capturas do
morcego-vampiro D. rotundus pode ser explicado pela atividade agropecuária presente em toda a
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área de estudo. Animais domésticos como bois e cavalos são presas frequentes dessa espécie de
morcego.

Figura 5.4. Detalhe de Desmodus rotundus

Com relação às aves foram amostradas 118 espécies, 16 ordens e 38 famílias.
Foi registrado o papagaio-chauá Amazona rhodocorytha, ameaçado de extinção (MACHADO et al.
2008). É uma espécie de grande porte, medindo cerca de 40 cm de comprimento total.
É quase totalmente verde, com exceção da fronte, que varia do vermelho-vivo ao alaranjado, de uma
larga nódoa amarela entre o bico e os olhos e da região facial, que é azul clara. Alimentam-se de
frutos e sementes, e a principal ameaça a essa espécie é a alteração dos ambientes florestados que
são seu habitat natural.
As endêmicas da Mata Atlântica são: pica-pau-de-testa-pintada Veniliornis maculifrons, choca-desooterama Thamnophilus ambiguus, teque-teque Todirostrum poliocephalum e chauá Amazona
rhodocorytha.
Entre as cinegéticas (caça) podemos citar rolinha-roxa Columbina talpacoti e pombão Patagioenas
picazuro.
Aves de ambientes abertos e exóticas têm se beneficiado com o desmatamento nas áreas a beira de
rios e córregos, em função da ocupação ilegal desses locais e, atualmente, são comuns na região
(PACHECO 1993). Foram registradas cinco espécies exóticas:
- Garça-vaqueira (Bubulcus ibis): essa espécie invadiu as áreas de pastagem no Rio de Janeiro
nos anos 80, sendo atualmente registradas junto a cavalos e bois no pasto, em grupos de até
10 indivíduos (VENTURA & FERREIRA, 2009).
- Seriema (Cariama cristata): essa espécie vem ocupando outros biomas, como a Floresta
Atlântica, em função da ação antrópica, que desmata florestas em grande parte do país,
propiciando condições para a expansão populacional dessa espécie (SIGRIST, 2009b).
ECO-SISTEMA - ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL E DE ENGENHARIA
Rua Raul Pompéia, 132/801 – CEP: 22 080-001, Rio de Janeiro – RJ
Tel: 55-21- 3936-9840/ 9886-6755/ 8208-6040

14

- Pombão (Patagioenas picazuro): vem estendendo seus domínios acompanhando os
desmatamentos, ocupando áreas urbanas e antropizadas (SICK, 1997).
- Casaca-de-couro-da-lama (Furnarius figulus): originária do Nordeste, porém vem ampliando
sua distribuição para o sudeste do país, principalmente no Rio de Janeiro. Costumam reutilizar
ninhos construídos por João-de-barro (Furnarius rufus) (SICK, 1997);
- Lavadeira-mascarada (Fluvicola nengeta): espécie típica do Nordeste, foi registrada pela
primeira vez no Rio de Janeiro na década de 1950 (SICK, 1997). A Floresta Atlântica, que
originalmente representava uma barreira natural para a espécie, foi perdendo espaço para
pastagens e culturas semelhantes ao seu hábitat de origem, possibilitando assim sua
expansão. Outras explicações envolvem o aumento no número de rios represados no sudeste
e mudanças climáticas.

Figura 5.5. Detalhe de algumas espécies de aves registradas - Sicalis flaveola;
Megarynchus pitanguá; Vireo olivaceus; Cacicus haemorrhous

Foi registrada uma espécie migrante neártica, o pombão Patagioenas picazuro, que após a
reprodução na América do Norte migra em bando para o centro-sul do continente sul americano,
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tendo sido registrada migração regular para o Paraguai (SICK, 1997); e uma migrante austral, o Irré
Myiarchus swainsoni, que se reproduz no sudeste da América do Sul (JOSEPH, 2003).
As espécies mais abundantes foram: o bico-chato-amarelo Tolmomyias flaviventris, o bem-te-vi
Pitangus sulphuratus, a seriema Cariama cristata, o pombão Patagioenas picazuro, o urubu-decabeça-preta Coragyps atratus, o joão-de-pau Phacellodomus rufifrons e o sabiá-barranco Turdus
leucomelas, responsáveis por mais de 20 % do total amostrado.
As espécies de aves encontradas são na sua maioria comuns e altamente adaptadas a ambientes
antropizados.
Quanto a herpetofauna, Foram registradas 35 espécies da herpetofauna na AID da PCH Pirapetinga,
distribuídas em 11 famílias e três ordens.

Figura 5.6. Rhinella crucifer, Scinax alter, Thoropa miliaris e Boa constrictor
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As espécies mais abundantes foram Rhinella pygmaea, com 169 indivíduos coletados, seguido de
Scinax alter (111), Leptodactylus fuscus (107), L. marmoratus (77), e as pererecas Dendropsophus
elegans (73) e D. bipunctatus (72), que representaram mais de 50 % do total registrado.
A espécie mais abundante - Rhinella pygmaea - possui distribuição restrita e é endêmica do estado
do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. As demais espécies citadas acima são comuns na Mata
Atlântica do sudeste do Brasil, e possuem ampla distribuição geográfica.
Segundo SILVEIRA et al. (2008), Rhinella pygmaea é uma espécie de pequeno porte, se comparada
com outras espécies congêneres. Foi considerada endêmica de restinga, registrada em todo o litoral
do estado de Rio de Janeiro (CARVALHO-E-SILVA & CARVALHO-E-SILVA 1994; ROCHA et al. 2003;).
SILVA et al. (2007) citam que a espécie foi encontrada no município de Mimoso do Sul, estado do
Espírito Santo, próximo a AID da PCH Pedra do Garrafão. Ou seja, a espécie já havia sido registrada
em ambientes de maior altitude ou fora das restingas em estudos anteriores.
Não foi encontrada nenhuma espécie ameaçada de extinção (MACHADO et al. (2008).
A lagartixa Hemidactylus mabouia é exótica, mas possui ampla distribuição no Brasil. A espécie é
nativa da África.
Entre as endêmicas podemos citar: Rhinella pygmaea, Dendropsophus meridianus e Scinax similis.
No conjunto de espécies da fauna ocorrem na área da PCH Pirapetinga três táxons ameaçados de
extinção conforme os dados apresentados em MACHADO et al. (2008). Estas encontram-se
relacionadas no Quadro abaixo.

Quadro 5.2. Espécies ameaçadas de extinção registradas no monitoramento
TÁXON
NOME COMUM
CLASSIFICAÇÃO
Leopardus pardalis

Jaguatirica

Ameaçada

Amazona rhodocorytha

Chauá

Endêmica/ Ameaçada

Callithrix cf. aurita

Sagüi-da-serra-escuro

Endêmica/ Ameaçada

Fonte: Rio PCH I, Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre, 2012

Destas a jaguatirica Leopardus pardalis, foi registrada por um vestígio (pegada), ou seja, o animal
ainda não foi observado.
Não foi observado nenhum ponto dentro da malha amostral que exibisse maior diversidade que os
demais, considerando todos os grupos taxonômicos. Na área da PCH Pirapetinga, as aves exibiram
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maior diversidade em PP01, os anfíbios e répteis em PP04, os mamíferos em PP03 e os morcegos em
PP05.
Com relação a sazonalidade, esta apresentou-se bem marcada na estrutura geral das comunidades.
Na área de monitoramento da PCH Pirapetinga os meses de agosto de 2011 e fevereiro de 2012
foram os que registraram maior diversidade.
Comparando com os pontos controle demarcados no entorno da PCH Pirapetinga (i.e., PP05 e PP06),
apenas os morcegos exibiram maior diversidade nesses locais de amostragem (PP05), que possuem
fragmentos maiores e em melhor estado de conservação. Todos os outros grupos se mostraram mais
diversos em outros pontos, próximo do reservatório e do trecho de vazão reduzida.
Isso mostra que mesmo a supressão de áreas florestadas pela formação do reservatório e a redução
de áreas alagadas no trecho de vazão reduzida da PCH Pirapetinga não foram responsáveis pela
redução na biodiversidade dos grupos faunísticos estudados.

5.2. Ecossistema Aquático

5.2.1. Qualidade da Água e Limnologia

Para o diagnóstico da qualidade da água foram considerados os dados obtidos a partir de 2011,
evitando-se assim incluir informações que representam a fase inicial de evolução do ambiente após o
enchimento do reservatório, que se deu em 2009.
Este corte temporal faz-se necessário haja vista que os primeiros momentos após o enchimento de
reservatórios tendem a apresentar valores elevados de algumas variáveis, notadamente nutrientes e
DBO, que representam uma situação apenas momentânea do ambiente.
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Figura 5.7. Detalhe da coleta de água para análise

A análise integrada das informações reunidas para a área da PCH Pirapetinga aponta para um
ambiente no qual a maior parte das variáveis monitoradas encontra-se dentro dos limites
preconizados pela Resolução CONAMA 357/2002 para rios Classe 2, ou seja ambientes nos quais a
água pode ser destinada às seguintes atividades:
a) ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional;
b) à proteção das comunidades aquáticas;
c) à recreação de contato primário;
d) à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas;
e) à aquicultura e pesca.

Deve-se destacar, entretanto, que algumas situações de não conformidade com os patamares
definido para rios Classe 2 foram registradas, principalmente com relação ao fósforo total, cujos
valores obtidos estiveram, na maior parte do tempo, estão acima do preconizado pela Resolução
CONAMA 357/05 em todas as estações de coleta.
Este comportamento reflete potencialmente as alterações ocorridas na bacia do rio Itabapoana que,
pela remoção da cobertura vegetal exibe maior potencialidade de aumenta o carreamento de
material ao qual o nutriente está agregado para o corpo hídrico principal.
Foram ainda registrados desvios pontuais nos valores de Demanda Biológica de Oxigênio (DBO) em
outubro/2011 na maior parte das unidades de amostragem. A demanda bioquímica de oxigênio
(DBO) é um parâmetro importante em estudos de avaliação da qualidade da água, pois representa a
quantidade de matéria orgânica oxidável biologicamente que é consumida pelos microrganismos
durante um determinado período de tempo. Em alguns casos, essa demanda pode ser
suficientemente grande, para consumir parte (ou todo) o oxigênio dissolvido da água, o que pode
acarretar em sérios danos aos organismos aeróbios, que dependem da respiração subaquática.
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Não foram observadas situações extremas na área do reservatório da PCH Pirapetinga. Pode-se
considerar que os aumentos pontuais registradas estão relacionado ao aporte de material orgânico
especialmente nos períodos de chuva e associação da degradação destes e de materiais autóctones
com as menores vazões do período de estiagem.
As bactérias do grupo coliforme são consideradas como um dos principais indicadores de
contaminação fecal, normalmente expresso pela unidade NMP.100mL-1, que indica o número mais
provável de bactérias do grupo coliformes por 100 mL de amostra de água.
O grupo coliforme é formado por um grande número de bactérias, incluindo os gêneros Klebsiella,
Escherichia, Serratia, Erwenia e Enterobactéria.
Todas essas bactérias coliformes possuem associação direta com as fezes de animais de sangue
quente. O grupo de bactérias determinado coliformes totais são aquelas que não causam doenças,
visto que habitam o intestino de animais mamíferos inclusive o homem. Já o grupo dos coliformes
fecais (ou termotolerantes) é utilizado para indicar poluição sanitária mostra-se mais significativo que
o uso dos valores de coliforme total. A determinação da concentração dos coliformes assume
importância como parâmetro indicador da possibilidade da existência de microorganismos
patogênicos, responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica.
Foi verificado índice de contaminação relativamente baixo, uma vez que os valores de coliformes
termotolerantes estão muito abaixo do preconizado pela legislação CONAMA 357/05, que indica o
limite máximo de 1.000 NMP.100mL-1.
Para uma avaliação integrada da qualidade ambiental, foram utilizados dois índices propostos pela
CETESB.
O primeiro, o índice de qualidade da água (IQA), leva em consideração nove parâmetros
considerados relevantes para utilização da água para abastecimento público, sendo eles:
temperatura, pH, oxigênio dissolvido, DBO, nitrogênio total, fósforo total, coliformes fecais (ou
termotolerantes), resíduo total e turbidez.
O segundo, o índice de estado trófico (IET), tem por finalidade classificar corpos d’água em diferentes
níveis de enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas
ou ao aumento da infestação de macrófitas aquáticas, sendo calculado a partir das concentrações de
clorofila e fósforo total.
Dessa forma, o reservatório da PCH Pirapetinga, com pequena área e volume e baixo tempo de
residência, apresentou IQA bom na maioria das estações de coleta, chegando a qualidade ótima em
algumas amostras coletadas.
Já o IET apresentou a maioria dos valores classificados como ultraoligotrófico, e, em algumas outras
amostras chegando a níveis oligotrófico e mesotróficos.
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O quadro abaixo apresenta os resultados obtidos nesta análise.

Quadro 5.3. PCH Pirapetinga - Valores de IQA e IET
IQA
ESTAÇÃO

IET

PROFUNDIDADE
abr/11

jul/11

out/11

dez/11

mar/12

jun/12

set/12

abr/11

jul/11

out/11

dez/11

mar/12

jun/12

set/12

Superfície

81

-

-

-

66

78

77

49

-

-

-

49

39

50

Superfície

89

93

89

74

67

63

72

48

53

54

44

50

39

51

Meio

85

89

89

76

60

79

79

48

51

54

44

44

53

51

Fundo

81

87

89

79

54

59

74

47

51

55

42

44

53

40

Superfície

87

86

88

79

69

83

78

50

42

54

42

44

36

40

Meio

86

87

89

76

69

80

72

45

52

53

43

47

50

40

Fundo

85

88

89

76

62

79

75

49

49

54

42

49

38

50

Superfície

86

80

84

87

58

81

80

50

51

50

49

51

49

40

Fundo

84

78

-

-

60

78

78

50

52

-

52

40

39

Superfície

89

82

92

76

60

77

79

48

53

53

42

49

40

39

Meio

88

87

87

73

60

83

73

49

51

52

53

43

38

40

Fundo

87

81

89

71

60

75

73

47

49

54

44

52

49

41

PIR-06

Superfície

88

93

91

72

61

52

71

43

49

52

42

44

43

51

PIR-07

Superfície

90

89

89

75

60

60

73

49

48

50

50

51

40

50

PIR-08

Superfície

89

92

92

71

60

80

76

52

51

53

53

45

40

50

PIR-01

PIR-02

PIR-03

PIR-04

PIR-05

Legenda:
IQA

IET

Ótima

IQA>79

Ultraoligotrófico

IET≤47

Boa

51<IQA≤79

Oligotrófico

47<IET≤52

Regular

36<IQA≤51

Mesotrófico

52<IET≤59

Ruim

19<IQA≤36

Eutrófico

59<IET≤63

Péssima

IQA≤19

Supereutrófico

63<IET≤67

Hipereutrófico

IET>67

Com relação aos compostos organofosforados, todas as amostras apresentaram esses compostos
abaixo do limite de detecção analítico. Dos compostos organoclorados analisados no sedimento, foi
detectada somente a presença de ftalatos somente na campanha de Julho de 2011, composto este
associado aos plásticos, para promover sua maleabilidade.
Com relação aos n-alcanos, foram detectadas concentrações acima do limite de detecção em todas
as estações de coleta, chegando a 23,06 μg.g-1 na estação PIR-05, sempre associado com o teor de
finos presente nas amostras.
É importante salientar ainda que os maiores valores foram encontrados na região mais próxima ao
barramento, onde a acumulação de material orgânico é intensa.
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Não foram registrados bloons de fitoplancton. Embora tenha ocorrido o registro de espécies
associadas a produção de cianotoxinas, todas apresentaram densidades populacionais baixas.
Face a condição oligotrófica do ambiente, a comunidade zooplanctônica apresentou baixa densidade.
Na PCH Pirapetinga não ocorrem bancos de macrófitas. A ausência destas formações potencialmente
está ligada com o pequeno tamanho do reservatório e baixo tempo de residência da água, que não
promove o aparecimento de ambientes ideais para a proliferação destes organismos.

5.2.2. Ictiofauna

Dados acerca da ictiofauna do rio Itabapoana foram reunidos primeiramente pela Expedição
NATHANIEL THAYER que, em 1865 iniciou seus trabalhos em território brasileiro.
Os pesquisadores CHARLES F. HARTT e EDWARD COPELLAND percorreram os rios costeiros do
sudeste brasileiro, reunindo exemplares dos principais sistemas explorados, dentre os quais figura a
bacia em estudo (HIGUSHI, 1996 in: www.mcz.harvard.edu/fish/tahyer.htm).
Após a expedição THAYER, o rio Itabapoana deixou de ser amostrado até meados do século XX. Na
década de 80, a equipe dos departamentos de ictiologia e malacolagia do Museu Nacional do Rio de
Janeiro realizaram amostragens no rio Itabapoana e em alguns de seus tributários (e.g., rio
Pirapetinga), reunindo um total de 6 espécies. Coletas realizadas posteriormente (1992) por C.R.S.F.
BIZERRIL reuniram mais 3 espécies de peixes.
A ENGEVIX ENGENHARIA ao efetuar o estudo de impacto ambiental da UHE Rosal realizou novas
amostragens na bacia (mais especificamente na área de influência do projeto), ampliando para 14 o
número de espécies conhecidas para o sistema do Itabapoana. Posteriormente, o projeto MANAGÉ
passou a efetuar amostragens em uma malha mais ampla, aumentando para 32 o número de
espécies conhecidas no local.
BIZERRIL & PRIMO (2001) integraram os dados reunidos por C.. BIZERRIL na bacia durante os anos de
1992 e 1996. Como resultado, foram identificadas 70 espécies de peixes na bacia entre a UHE de
Rosal e a desembocadura.
A ictiofauna inventariada guarda uma série de espécies compartilhadas com o rio Paraíba do Sul, o
que reflete as paleocomunicações existentes entre ambos os sistemas (BIZERRIL, 1997). O arranjo,
contudo é menos diversificado, uma condição que, provavelmente, resulta tanto da menor dimensão
da bacia quanto da baixa expressividade da rede de drenagem, aspectos estes que geram baixa
diversidade ambiental.
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Para a bacia drenam tributários de pequeno porte, especialmente nos trechos médio e inferior, uma
característica que apresenta grandes reflexos sobre a estrutura de sua fauna aquática, reduzindo a
capacidade suporte deste sistema. Este aspecto, acrescido da ausência de informações acerca de
endemismos locais contribuiu para a não inclusão da bacia nas áreas prioritárias para a conservação
da ictiofauna da mata atlântica do sudeste e sul do Brasil.
Para a caracterização da ictiofauna presente na área da PCH Pirapetinga, incluindo o reservatório e o
trecho com redução de vazão, situado entre a barragem e a casa de força, foram considerados
principalmente os relatórios do Programa de Monitoramento da Ictiofauna no período de 2010 e
2011.
Não foram incluídos os dados do ano de 2009 visto se tratar do período imediatamente após o
enchimento do reservatório que, portanto, tende a apresentar maior instabilidade nas suas
ictiocenoses.

Figura 5.8. Campanha Ictiofauna - Detalhe de amostragem

Agregando os resultados obtidos em 2010 e em 2011 tem-se como espécies ocorrentes na área da
PCH Pirapetinga aquelas listadas abaixo.

Quadro 5.4. PCH Pirapetinga - Espécies de peixes amostradas
(2010 e 2011)
TAXON

VERNÁCULO

CHARACIFORMES
Erythrinidae
Hoplias malabaricus

Traíra

Anostomidae
Leporinus copelandii

Piau vermelho

Leporinus mormyrops

Timboré
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TAXON

VERNÁCULO

Characidae
Astyanax bimaculatus

Lambari

Astyanax fasciatus

Lambari

Oligosarcus hepsetus

Bocarra

Curimatidae
Cyphocharax gilbert

Sairu

Prochilodontidae
Prochilodus lineatus

Curimbatá

Prochilodus vimboides

Curimbatá

SILURIFORMES
Heptapteridae
Rhamdia quelen

Jundiá

Auchenipteridae
Parauchenioterus striatulus

Cumbaca

Glanidium melanopterum

Cumbaca

CLARIIDAE
Clarias gariepinus

Bagre africano

CALLICHTHYIDAE
Hoplosternum littorale

Sassá-Mutema

LORICARIIDAE
Hypostomus affinis

Cascudo

Hypostomus luetkeni

Cascudo

Harttia loricariformes

Caximbau

Loricariichthys castaneus

Caximbau

GYMNOTIFORMES
Gymnotidae
Gymnotus carapo

Sarapó

PERCIFORMES
Cichlidae
Astroheros facetum
Geophagus brasiliensis
Crenicichla lacustris
Tilapia rendalli

Acará Ferreirinha
Acará
Jacundá
Tilapia

O relatório consolidado de 2011 informa que os resultados obtidos pouco diferem daqueles
registrados em levantamentos anteriores para a área em estudo, o que sugere a estabilidade das
ictiocenoses neste trecho do rio.
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Os levantamentos realizados nas fases anteriores do licenciamento, assim como a avaliação de
atividade migratória integrante do licenciamento da PCH Calheiros são unânimes em considerar a
Cachoeira das Garças, onde localiza-se o eixo da PCH Pedra do Garrafão, como área de filtragem de
fauna marinha, o que explica a ausência de espécies marinhas eurialinas na área da PCH Piraperinga.
Apenas duas espécies exóticas foram registradas na área deste empreendimento – Clarias
gariepinnus e Tilapia rendali (esta ultima apenas em levantamentos qualitativos).
Embora ambos os grupos sejam usualmente favorecidos pela formação de reservatórios, estes
apresentam baixa representatividade na área da PCH Pirapetinga.
A ausência de dados precisos acerca da real distribuição geográfica de espécies de peixes de água
doce da região neotropical pode conduzir a interpretações equivocadas quanto a eventuais
introduções.
OLIVEIRA (1991), por exemplo, considerou Hoplosternum litoralle uma espécie não nativa da bacia do
rio Paraíba do Sul e do norte fluminense como um todo, o que a tornaria também uma espécie
exótica na área do empreendimento.
Considerando não se tratar de espécie criada em piscicultura que justificasse sua introdução
acidental ou intencional e por possuir ampla distribuição em outros setores do estado do Rio de
Janeiro e do Leste do Brasil, a mesma foi considerada como nativa da área em estudo.
Na mesma categoria está a tão controversa origem de Prochilodus lineatus (= Prochilodus scrofa).
Este táxon, que ocorre na bacia do alto rio Paraná e em alguns sistemas fluminenses, é usualmente
apontado como um organismo introduzido no Estado do Rio de Janeiro (cf. NOMURA, 1978).
De fato, introduções de P. lineatus procedentes da bacia do rio Paraná têm sido efetuadas, tanto
acidentalmente quanto de forma intencional.
Contudo, é possível que esta espécie estivesse originalmente presente nas águas interiores de nosso
estado, exibindo, desta forma, um padrão de distribuição geográfica similar ao apresentado por P.
vimboides, que também ocorre no alto rio Paraná, na bacia do rio Paraíba do Sul e em sistemas
costeiros do Estado do Espirito Santo (RICARDO MACEDO C. CASTRO, USP/Ribeirão Preto,
comunicação pessoal, apud BIZERRIL & PRIMO, 2001).
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Cyphocharax gilbert

Harttia loricariformes

Hoplias malabaricus

Glanidium melanopterum

Hypostomus affinis

Loricariichthys castaneus

Oligosarcus hepsetus

Rhamdia quelen

Figura 5.9. Detalhe de algumas espécies amostradas.

Este fato não atenua o impacto que o processo de introdução de espécimes procedentes de outras
bacias hidrográficas, portanto com histórias evolutivas diferentes, pode potencialmente acarretar aos
taxa nativos.
Na área do empreendimento não foram registradas espécies ameaçadas de extinção.
Dentre as espécies registradas, quatro (Leporinus copelandi, Cyphocharax gilbert, Prochilodus lienatus
e Prochilodus vimboides) realizam migrações, com diferentes amplitudes, associadas a atividade de
reprodução.
Neste conjunto, L. copelandii e C. gilbert podem efetuar apenas deslocamentos curtos, de alguns
quilômetros antecedendo a reprodução. Esta condição as habilita a permanecerem viáveis a
montante do barramento.
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Já os curimbatás P. lineatus e P. vimboides necessitam de grandes migrações para sua perpetuação, o
que permite considerar que os estoques existentes na área do reservatório são vestigiais e não
representam populações auto-sustentáveis.
Para verificar conjuntos de espécies que possam melhor caracterizar a área do empreendimento e
seus diferentes setores (i.e., reservatório, trecho com redução de vazão e jusante) o estudo de
monitoramento empregou o índice de constância de DAJOZ (1972).
Por este índice, espécies presentes em mais de 50% das amostras são classificadas como constantes.
Grupos com menos de 25% de registro são tidos como ocasionais na área de estudo, sendo
classificados como acessórios e táxons com frequência de ocorrência entre 25% e 50% são tidos
como acidentais.
No Quadro 5.5 relaciona-se o resultado desta classificação com base nos resultados de 2011. Grande
parte das espécies levantadas é constante da área da PCH Pirapetinga, indicando baixa variação na
composição específica durante o ano.
Avaliando a constância das espécies amostradas em cada área de estudo observam-se algumas
divergências marcantes que podem ser indicadoras de diferenciações nas comunidades estudas.

Quadro 5.5. PCH Pirapetinga – Taxons e Constância de Ocorrência
TAXONS

CONSTÂNCIA

Hoplias malabaricus

Constante

Leporinus copelandii

Acessória

Leporinus mormyrops

Acessória

Astyanax bimaculatus

Constante

Astyanax faciatus

Acidental

Oligosarcus hepsetus

Constante

Cyphocharax gilbert

Constante

Prochilodus lineatus

Constante

Prochilodus vimboides

Constante

Rhamdia quelen

Constante

Parauchenioterus striatulus

Constante

Glanidium melanopterum

Constante

Clarias gariepinus

Acidental

Hoplosternum littorale

Constante

Hypostomus affinis

Constante

Hypostomus luetkeni

Constante

Harttia loricariformes

Constante

Loricariichthys castaneus

Constante
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TAXONS

CONSTÂNCIA

Gymnotus carapo

Constante

Crenicichla lacustris

Acidental

Geophagus brasiliensis

Constante

Assim, foram identificadas como espécies constantes do reservatório da PCH Pirapetinga as espécies
Astyanax bimaculatus, Oligosarcus hepsetus, Cyphocharax gilbert, Prochilodus lineatus,
Parauchenipterus striatulus, Glanidium melanopterum e Geophagus brasiliensis.
No trecho com redução de vazão, foram identificados como constantes as espécies Hoplias
malabaricus, Cyphocharax gilbert, Prochilodus lineatus, Astyanax bimaculatus, Parauchenipterus
striatulus, Harttia loricariformes, Hypostomus affinis, Hypostomus luetkeni e Gymnotus carapo
Comparando a composição de espécies dos diferentes setores estudados não foi evidenciada
diferenciação das unidades demarcadas no reservatório em relação aos demais pontos
Este resultado reforça as hipóteses anteriormente levantadas de que o pequeno porte do
empreendimento e seu reduzido tempo de residência determinem a existência de ictiocenoses
tipicamente fluviais neste local.
O padrão de pouca interferência do reservatório sobre a composiçao das ictiocenoses se mantém
relativamente constante ao longo do período estudado, embora se observem difernças entre os
períodos, face a alternância natural de espécies que deriva dos movimentos naturalmente esperados
dos cardumes como reflexo de suas estratégias bionômicas.
Considerando as variações sazonais da riqueza, o monitoramento verificou que aumentos na vazão se
traduziram em redução na riqueza, provavelmente por carreamento de espécies para jusante.
Integrando os valores de abundância com os de biomassa mediante o uso do índice ponderal
observa-se que, na área deste empreendimento, P. lineatus foi a espécie dominante (IP > 20) na
maior parte do ano de 2011.
Na área da PCH Pirapetinga, a maior parte do fluxo de energia se concentra na guildas das espécies
raspadoras bentônicas e iliófagas nectônicas.
Com relação a produtividade pesqueira, a área de inserção deste empreendimento naturalmente
mantêm baixos valores, quando comparados com o curso inferior do rio Itabapoana. Este fato está,
dentre outros aspectos, associado ao pouco uso do local para a pesca comercial.
Dentre as espécies coletadas no programa de monitoramento, Hoplias malabaricus, Prochilodus spp.,
C. gilbert, L. copelandi, e Hypostomus spp. apresentam valor econômico.
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Quadro 5.6. PCH Pirapetinga - Valores do índice ponderal calculado para as espécies
amostradas na área
ESPÉCIE
Hoplias malabaricus
Leporinus copelandii
L. mormyrops
Astyanax bimaculatus
Astyanax fasciatus
Oligosarcus hepsetus
Cyphocharax gilbert
Prochilodus lineatus
Prochilodus vimboides
Rhamdia quelen
Parauchenipterus striatulus
Glanidium melanopterum
Clarias gariepinus
Hoplosternum littorale
Hypostomus affinis
Hypostomus luetkeni
Harttia loricariformes
Loricariichthys castaneus
Gymnotus carapo
Geophagus brasiliensis
C. lacustres

Março/Abril

Agosto

Outubro

Dezembro

0,364359
0,054724
0,529701
0,197381
0,486202
1,804022
0,97521
0,22638
1,036249
80,9261
0,133302
0,253508
0,086062
6,285196
0,021983
5,73094
0,537886
-

0,571395
2,290903
15,84999
7,229386
37,48669
0,073938
6,553886
2,073228
0,670768
0,093458
0,326511
0,272093
0,137229
1,341536
1,543831
-

IP (%)
7,513192
1,996274
0,226007
0,010682
2,909658
1,86036
34,13475
5,112786
0,109983
19,75309
0,820344
0,883623
0,060774
16,32077
2,126884
0,215252
4,420547
0,063868
1,461164
-

1,669349
0,429755
0,457271
25,82196
1,922793
23,06126
9,792986
3,038898
0,752873
0,427159
0,132827
14,04943
13,96418
0,340964
1,073007
0,062491
2,990883
0,01199

OBS: As espécies mais representativas estão assinaladas em vermelho.

Os estudos baseados em pesca experimental para estimar a produtividade pesqueira chegaram
observaram que em março/abril a produtividade variou entre 0 e 0,09 gr/m 2/hora com valores
médios de 0,008 gr/m2/hora. Em agosto, foram registrados valores de produtividade entre 0 e
0,1gr/m2/hora com valores médios de 0,002 gr/m2/hora. Em outubro não ocorreram capturas. Foi
verificado aumento em dezembro, registrando-se valores médios de 0,09 gr/m2/hora na PCH
Pirapetinga.
Na área em estudo como um todo, os curimbatás Prochilodus lineatus foram a espécie mais
abundante.
Os valores obtidos são baixos, quando comparados a outros reservatórios do sudeste.
Diferentes mecanismos podem regular a biomassa e as interações tróficas de comunidades aquáticas
(CARPENTER et al., 1985; GERKING, 1994), atuando na base (produtores), meio (consumidores) ou
topo da cadeia trófica (predadores).
Desta forma, diversas hipóteses têm sido formuladas para explicar a biomassa de peixes e o
rendimento pesqueiro em lagos e reservatórios, incluindo características físicas, químicas,
produtividade primária e características das assembléias (HANSON & LEGGET, 1982; DOWNING &
PLANTE, 1993; GOMES & MIRANDA, 2001).
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Alguns estudos destacam a produtividade primária fitoplanctônica como o principal fator limitante à
produção de peixes em lagos e reservatórios (MELACK, 1976; DOWNING et al. 1990; GOMES, et al.
2002).
A condição oligotrófica do reservatório da PCH Pirapetinga e sua situação geográfica contribuem,
portanto, para a baixa produtividade.

6. Meio Socioeconômico

6.1. Contexto regional

Os municípios de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) e São José do Calçado (ES) integram a região
Noroeste Fluminense e Sul do Espírito Santo, respectivamente (Mapa 6.1.). Esses municípios estão
inseridos na Bacia do Rio Itabapoana que possui uma concentração demográfica de 79% na área
urbana e de 21% na área rural, nos três estados que a integram: Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de
Janeiro. O alto e médio vale do Itabapoana é cortado pelas rodovias BR-116, pela RJ-116 e pela BR484, na direção da Serra do Caparaó.

Figura 6.1. Malha Rodoviária do Noroeste Fluminense
Fonte: DNIT (www1.dnit.gov.br/rodovias/mapas/index.htm)
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Os municípios objeto deste estudo pertencem a região do Médio Itabapoana: que engloba três
municípios do Rio de Janeiro – Bom Jesus do Itabapoana, Porciúncula e Varre-Sai, e quatro
municípios pertencentes ao estado do Espírito Santo – Apiacá, Bom Jesus do Norte, Guaçuí e São José
do Calçado.
Observando a rede urbana regional tem-se que o município de Itaperuna7 (RJ) é o principal polo
regional, atendendo a ambos os municípios. Nesse contexto o município de Bom Jesus de Itabapoana
cumpre uma função intermediária, enquanto Centro Zona B, polarizando a demanda de alguns
municípios do entorno, dentre eles Apiacá (ES) e Bom Jesus do Norte (ES). A dinâmica territorial
regional nos termos da rede urbana está representada no Quadro 6.1, a seguir:

Quadro 6.1. Rede Urbana Regional
Metrópole

Rio de Janeiro

Centro Sub regional A

Centro de Zona B

Itaperuna

Bom Jesus de Itabapoana

Itaperuna

Centro Local
Apiacá(ES)
Bom Jesus do Norte (ES)
São José do Calçado (ES)

Fonte: Adaptado de IBGE, 2012

Essa região viveu seu apogeu com a cultura cafeeira e com o declínio desta, as atividades
agropecuárias que a substituíram não conseguiram evitar o esvaziamento econômico e demográfico
de algumas áreas. Na atualidade a agropecuária caracteriza-se por uma estrutura fundiária
tradicional, baseando-se no binômio latifúndio-minifúndio, na má utilização das terras e na pecuária
extensiva, o que foi nas últimas décadas responsável pela redução nos efetivos populacionais da zona
rural. Essa situação associada à fraca expansão das atividades industriais e terciárias, contribui
negativamente para a geração de emprego e a renda nos termos da dinamização do mercado de
trabalho regional.
Conforme mencionado, a cidade de Itaperuna é o centro regional e exerce influência sobre uma
porção significativa da região Noroeste Fluminense e sul do Espírito Santo, em função não só de sua
evolução histórica, mas também da rede viária implantada, que possibilita sua ligação tanto com os
demais municípios da Região como também com outras partes do Estado.
Ao lado da produção cafeeira, no final do século XIX e início do século XX, o Município contou com
outros cultivos e também com a pecuária de corte. Com esta diversificação, Itaperuna pôde se
destacar dos demais municípios cafeeiros, desenvolvendo atividades comerciais e prestando serviços
para toda a Região, assim como para municípios mineiros limítrofes.
7

A cidade de Itaperuna é um Centro Sub regional A (REGIC/IBGE)
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Figura 6.2. Rede Urbana Regional - IBGE8

Nas ultimas décadas, dois outros municípios despontaram como polos regionais: Santo Antônio de
Pádua e Bom Jesus do Itabapoana. O primeiro expandiu o setor de extração mineral, focado na
exploração de rochas ornamentais (gnaisses, denominados pedra paduana e pedra madeira) e tem a
seu favor a acessibilidade tanto ao território capixaba, como aos municípios mineiros e da Região do
Médio Paraíba, através das rodovias RJ-186 e BR-393, respectivamente. Com relação ao município de
Bom Jesus do Itabapoana este torna-se a cada dia menos dependente de Itaperuna; pois situa-se
numa posição privilegiada, atravessado pela RJ-186, por onde circula o tráfego de caminhões e outros
veículos que vêm do Espírito Santo e se dirigem à porção ocidental do Estado do Rio de Janeiro,
passando por municípios mineiros, através da BR-393. Nesses termos o município oferece os serviços
de apoio logístico ao transporte (mecânica, peças, postos de abastecimento etc.) que tem acarretado
8

Fonte: IBGE, Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm. Acesso
em dezembro/2012.
ECO-SISTEMA - ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL E DE ENGENHARIA
Rua Raul Pompéia, 132/801 – CEP: 22 080-001, Rio de Janeiro – RJ
Tel: 55-21- 3936-9840/ 9886-6755/ 8208-6040

32

a multiplicação de empresas do setor. Como decorrência, a cidade já apresenta um centro comercial
e de serviços especializado, e sua área de influência já se estende pelo sul do Espírito Santo e pela
zona rural do norte do Município de Campos dos Goytacazes. Além disto, observa-se aqui um
incremento das atividades rurais (criação de ovinos e caprinos; pecuária leiteira e cultivo de café),
além de pequenos negócios.
Com relação ao município de São José do Calçado tem-se que a pecuária é a atividade exercida por
mais de 50% dos produtores rurais. Quanto à distribuição fundiária do município, predominam os
micro estabelecimentos (0-50ha), com 605 propriedades, representando 84% no total da área de
produção, seguidos dos pequenos (50-100ha), com 13%, e médios (100ha e mais), com 3%,
totalizando estes dois últimos segmentos um percentual de 16% da área de produção. Encontra-se
instaladas no município um total de 14 indústrias de vários gêneros. Entre eles, o que mais se destaca
é o de alimentação, contando com 05 empresas e empregando um percentual de 30% do total de
postos de trabalho gerados neste setor. No contexto microrregional capixaba, São José do Calçado,
com apenas 1,5% do número de unidades instaladas e 0,5% do pessoal ocupado, é o município
menos industrializado da microrregião, ocupando a última posição em relação aos outros municípios
do Polo Cachoeiro.
O quadro a seguir apresenta algumas informações sobre os municípios estudados permitindo
observar que são municípios onde predomina a população urbana e as atividades econômicas
referentes ao setor terciário tal como a maioria dos municípios brasileiros. Em 2010, de acordo com o
Censo, Bom Jesus do Itabapoana tinha uma população de 35.411 habitantes, correspondente a 11,2%
do contingente da Região Noroeste Fluminense, com uma proporção de 94,4 homens para cada 100
mulheres. A taxa de urbanização correspondia a 84% da população. Em comparação com a década
anterior, a população do município aumentou 5,2%, o 65º maior crescimento no estado.
Nesse município, de 1991 a 2010, a proporção de pessoas com renda domiciliar per capita de até
meio salário mínimo reduziu em 52,2%. E em 2010, o número de crianças pesadas pelo Programa
Saúde Familiar era de 5.838; destas, 1,6% estavam desnutridas. No Estado do Rio de Janeiro, em
2007, 34,0% das crianças de 0 a 6 anos de idade viviam em famílias com rendimento per capita de até
1/2 salário mínimo. Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF 2008), 23,0% das famílias
pesquisadas informaram que a quantidade de alimentos consumidos no domicílio às vezes não era
suficiente, enquanto que 11,4% afirmaram que normalmente a quantidade de alimentos não era
suficiente.
Em contrapartida, São José do Calçado apresenta uma população urbana da ordem de 59% do total
dos habitantes, possuindo uma taxa média geométrica de crescimento anual de 1,85% — enquanto a
rural apresenta um crescimento negativo de (-)1,43%. A densidade demográfica do município é de 38
hab/km².
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Aqui, no período entre 1991 a 2010, a proporção de pessoas com renda domiciliar per capita de até
meio salário mínimo reduziu em 47,7%. É importante considerar que no Espírito Santo, a proporção
de pessoas com renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo passou de 52,0%, em 1991,
para 26,8% em 2010. E a participação dos 20% mais pobres da população na renda passou de 3,5%,
em 1991, para 3,8%, em 2000, reduzindo um pouco os níveis de desigualdade.
Em 2010, o número de crianças pesadas pelo Programa Saúde Familiar era de 1.629; destas, 0,5%
estavam desnutridas. No Estado, em 2007, 44,6% das crianças de 0 a 6 anos de idade viviam em
famílias com rendimento per capita de até 1/2 salário mínimo. E de acordo com a Pesquisa de
Orçamento Familiar (POF 2008), 23,9% das famílias informaram que a quantidade de alimentos
consumidos no domicílio às vezes não era suficiente, enquanto que 8,2% afirmaram que
normalmente a quantidade de alimentos não era suficiente.

Quadro 6.2. Características Socioeconômicas dos Municípios do Entorno
Municípios

Informações

Data de instalação (Ano)
População (2010)
População (20129)
Crescimento anual da população
(2000-2010)
População Alfabetizada
População Urbana
População Rural
Homens
Mulheres
Valor Adicionado Bruto setor
primário
Valor Adicionado Bruto setor
secundário
Valor Adicionado Bruto setor
terciário
Nº empresas (unidades locais)
Pessoal Ocupado assalariado
Incidência da Pobreza
Índice de Gini

Bom Jesus de Itabapoana
(RJ)
1.938
35.411
35.677
0,50%

São José do Calçado
(ES)
1.890
10.408
10.397
-0,06%

29.964
29.927
5.484
17.196
18.215
R$ 19.290,00

8.585
8.350
1.113
5.195
5.213
R$ 13.930,00

R$ 68.075,00

R$ 6.336,00

R$ 284.241,00

R$ 49.360,00

932
5.267
33,86%
0,46

274
993
33,30
0,42

Fonte: IBGE, Censo demográfico, 2010.

9

Estimativa da População do IBGE, 2012.
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Ambos os municípios dispõem de agências de correios, agências bancárias e estabelecimentos
hoteleiros. E Bom Jesus do Itabapoana possui um cinema e duas bibliotecas públicas. E pode-se
observa nos municípios a presença de população analfabeta: 15.3%, no município Bom Jesus de
Itabapoana e 17.5% em São José do Calçado.
Em Bom Jesus de Itabapoana, segundo informações do Portal ODM (Indicadores Municipais), em
2010, 11,7% das crianças de 7 a 14 anos não estavam cursando o ensino fundamental. E a taxa de
conclusão, entre jovens de 15 a 17 anos, era de 55,5%.
Segundo o IDEB10, o município está na 2.319.ª posição, entre os 5.565 do Brasil, quando avaliados os
alunos da 4.ª série , e na 1.062.ª, no caso dos alunos da 8.ª série. Para se ter uma ideia, o IDEB
nacional, em 2011, foi de 4,7 para os anos iniciais do ensino fundamental em escolas públicas e de
3,9 para os anos finais. Nas escolas particulares, as notas médias foram, respectivamente, 6,5 e 6,0.
No município de São José do Calçado, em 2010, 13,3% das crianças de 7 a 14 anos não estavam
cursando o ensino fundamental. A taxa de conclusão, entre jovens de 15 a 17 anos, era de 59,3%.
Aqui o IDEB coloca o município na 2.483.ª posição, entre os 5.565 do Brasil, quando avaliados os
alunos da 4.ª série , e na 870.ª, no caso dos alunos da 8.ª série.
A avaliação das condições de vida disponíveis nos municípios estudados permite destacar:


No município de Bom Jesus de Itabapoana em 2010, 85,2% dos moradores tinham acesso à
rede de água geral com canalização em pelo menos um cômodo e 80,1% possuíam formas de
esgotamento sanitário consideradas adequadas. E aqui, não havia em 2010 moradores
urbanos vivendo em aglomerados subnormais (favelas e similares) e 99,0% dos moradores
urbanos contavam com o serviço de coleta de resíduos e 96,6% tinham energia elétrica
distribuída pela companhia responsável(Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS).



Em Bom Jesus de Itabapoana o número de óbitos de crianças menores de um ano, de 1995 a
2010, foi 177 e a taxa de mortalidade de menores de um ano para o município, estimada a
partir dos dados do Censo 2010, é de 12,5 a cada 1.000 crianças menores de um ano. Das
crianças de até 1 ano de idade, em 2010, 1,5% não tinham registro de nascimento em
cartório. Este percentual cai para 0,2% entre as crianças até 10 anos. Além disso, o número de
óbitos de crianças de até um ano informados no Estado representa 99,6% dos casos
estimados para o local no ano de 2008. Esse valor sugere que pode ter um baixo índice de
subnotificação de óbitos no município. (Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS).

10

IDEB - índice que combina o rendimento escolar às notas do exame Prova Brasil, aplicado a crianças da 4ª e 8ª séries,
podendo variar de 0 a 10.
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No município de São José do Calçado em 2010, 78,8% dos moradores tinham acesso à rede de
água geral com canalização em pelo menos um cômodo e 67,5% possuíam formas de
esgotamento sanitário consideradas adequadas. Aqui não havia moradores urbanos vivendo
em aglomerados subnormais (favelas e similares). Em 2010, 99,4% dos moradores urbanos
contavam com o serviço de coleta de resíduos e 91,7% tinham energia elétrica distribuída
pela companhia responsável.



No município de São José do Calçado o número de óbitos de crianças menores de um ano no
município, de 1995 a 2010, foi 69 e a taxa de mortalidade de menores de um ano para o
município, estimada a partir dos dados do Censo 2010, é de 9,4 a cada 1.000 crianças
menores de um ano. Das crianças de até 1 ano de idade, em 2010, 0,9% não tinham registro
de nascimento em cartório. Este percentual cai para 0,1% entre as crianças até 10 anos. Além
disso, o número de óbitos de crianças de até um ano informados no Estado representa 99,8%
dos casos estimados para o local no ano de 2008.

6.2. Características do Entorno do Reservatório

A PCH Pirapetinga está localizada em área rural e seu entorno corresponde a fazendas, onde se
destacam como principais formas de uso a pecuária e a plantação de frutíferas e eucalipto. Segundo
informações coletadas no local a maioria dos proprietários das referidas fazendas reside na sede do
município de Bom Jesus de Itabapoana. As imagens a seguir ilustram a paisagem de entorno do
empreendimento:

Figura 6.3. PCH Pirapetinga – Vista Geral do Reservatório11

11

Essas fotos foram retiradas dos seguintes locais respectivamente: Coordenadas (UTM 24S): 0216048/7663664 e
Coordenadas (UTM 24S): 0216289/7663521.
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Figura 6.4. Estrada de Acesso à PCH Pirapetinga

O povoamento mais próximo do empreendimento é a comunidade de Barra do Pirapetinga, situado a
cerca de 5 km12, a seguir caracterizado:

Quadro 6.3. Comunidade de Barra do Pirapetinga - Características Gerais
População

1.175 pessoas
Serviços essenciais

Educação
Esporte/Lazer
Saúde
Energia elétrica
Abastecimento de Água

Tratamento de Água no
domicílio

Destino do Lixo

Esgotamento Sanitário

12

01 escola (Escola Municipal Francisco Borges Sobrinho)
que atende de 1ª a 5ª serie do Ensino Fundamental
1 Quadra poliesportiva
01 Posto de Saúde
Sim (99,50%)
Rede Publica
10,50%
Poço ou nascente
58%
Outros
31,50
Filtração
17,25%
Fervura
57.50%
Cloração
15,50%
S/tratamento
9,75%
Coleta Pública
14,75%
Queimado/Enterrado
74,50
Céu Aberto
10,75%
Sistema de Esgoto
9,75
Fossa
47,25%
Céu Aberto
43%

Barra do Pirapetinga localiza-se nas coordenadas (UTM 24S) 0214984/7665565)
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Padrão de Habitação
Transporte
Comunicação
Famílias inscritas no
Programa Bolsa Família
População de 15 anos ou
+ alfabetizada
Associação de Moradores
Igrejas

Tijolo/Adobe
99,75%
Taipa Revestida
O,25%
Linha de Ônibus Rosal- Bom Jesus de Itabapoana 06
vezes ao dia
Vários telefones públicos (orelhões) , telefonia celular e
fixa domiciliar.
17,50%
85,70%
Associação de Moradores de Barra do Pirapetinga – 250
eleitores
06 Igrejas Católica e 03 Igrejas Evangélica

Fonte: Pesquisa Direta e Programa Saúde da Família (PSF).

As seguir imagens da localidade de Barra do Pirapetinga e seu entorno:

Figura 6.5. Centro de Barra do Pirapetinga

Figura 6.6. Barra do Pirapetinga - Igreja Central
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Figura 6.7. Bar do Edézio13 - ponto
de apoio dos pescadores

6.2.1. Expectativas e Demandas Regionais

A pesquisa realizada na área imediatamente próxima à PCH Pirapetinga e nas sedes dos municípios
de Bom Jesus de Itabapoana (RJ) e São José do Calçado (ES) permitiu identificar as seguintes questões
junto aos diversos grupos sociais da região:






13

O principal sentimento da população local remete a frustração quanto as “melhorias” que o
empreendimento aparentemente traria para a região em especial para os dois municípios _
“durante o licenciamento e as obras muito foi dito que a usina iria trazer coisas boas pra nós,
mais recurso, mais trabalho e nada disso aconteceu, mesmo o trabalho foi pouco” (líder
comunitário). Manifestações como esta são recorrentes junto a população de Bom Jesus de
Itabapoana, especialmente no povoado de Barra do Pirapetinga.
Com relação ao município de São José do Calçado se observou que a presença do
empreendimento é desconhecida pela maioria da população, uma vez que a área diretamente
afetada é de ocupação rarefeita (fazendas) e o trecho do rio é pouco utilizado pela população
local.
Segundo a pesquisa realizada entre 10 a 15 pessoas que vivem no povoado de Barra do
Pirapetinga e pescam nas imediações da PCH Pirapetinga, a maioria dos pescadores que
utilizam o local é “profissional” ou de “pesca esportiva” e vem da sede municipal ou de outros
municípios próximos. Segundo relatos esses pescadores chegam em grupos de 5 ou 6 pessoas,
montam a rede/barco, acampam na beira do rio e ali permanecem por 2 ou 3 dias. É
importante destacar que todos os relatos coletados informam que embora a barragem tenha

Localização do Bar do Edézio: Coordenadas (UTM 24S): 0215430/7664780
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prejudicado a circulação do peixe, não se notou ainda mudanças no que diz respeito à
diminuição do estoque pesqueiro. Todos os entrevistados afirmam que “continua dando
peixe”. “No início a gente ficou preocupado se com essa obra o peixe ia sumir, mas com o
tempo viu que continua tendo peixe, nem melhor, nem pior, igual como era. Aí o povo se
aquietou” (morador de Barra do Pirapetinga).

6.2.2. Identificação de conflitos

Durante a pesquisa de campo realizada não foram identificados conflitos associados à presença da
PCH Pirapetinga.

6.2.3. Identificação de partes Interessadas

O Quadro 6.4 apresenta os principais sujeitos sociais atuantes na área de estudo entorno de temas
que podem interessar ao debate sobre a PCH Pirapetinga.

Quadro 6.4. Principais Sujeitos Sociais
Município de Bom Jesus de Itabapoana (RJ)
Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura
Secretaria de Turismo
Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura
Organização Movimento das Águas _ ONDA
Presidente da Associação de Moradores de Barra do Pirapetinga
Sueli de Souza Rodrigues Borges
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Associação de Pequenos Produtores Ruais urbanos Rosal
Raliston da Silva Boniolo
Instituto Federal Fluminense
Conselho do Meio Ambiente
Grita - Grupo de Recuperação e Reflorestamento do Itabapoana
Associação de Proteção dos Animais e Natureza – APAN
Defesa Civil
Rotary Club

Alex da Silva Pires
Sávio Saboia
José Edmundo do Espírito
Santo
Jorgete de Paula Souza
Edézio Machado de Souza
Ambientalista
A definir
A definir
Liderança pescadores
Prof. Augusto (psicultura)
Frederico Sueth Rangel
Dr. Antonio
André
Fábio Caetano
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Emater
Lions Club
Sebrae

Chicão
Terezinha de Jesus
Glaudiston
Município de São José do Calçado (ES)

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços
INCAPER
Associação de Moradores e Produtores Rurais de Alto Calçado
(AMPRUTAC)
Associação de Moradores e Produtores Rurais de Airituba (AMPRA)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Sindicato dos Produtores Rurais
Sindicato Rural

Marco Antonio da Matta
Herbert Vasconcelos Ferreira
Alarim Belmiro
Benito Braz Chaviar
A definir
Altano Diniz
Luciano

É importante destacar que no contexto da Bacia do rio Itabapoana, segundo as informações
coletadas o Comitê de Bacia foi inviabilizado por falta de recursos e o Consórcio dos municípios da
Bacia do rio Itabapoana encontra-se no momento sediado no município de Caiana (MG).
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