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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório objetiva apresentar os principais registros da reunião de trabalho realizada em 

08 de julho de 2013 para discutir as proposições encaminhadas durante o Encontro Técnico de 

apresentação das propostas de zonas de uso do reservatório da PCH Pirapetinga e entorno no âmbito 

do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial (PACUERA) realizado 

em 25 de abril de 2013 com representantes da área de influencia do empreendimento - Bom Jesus de 

Itabapoana, no estado do Rio de Janeiro, e São José do Calçado no Espírito Santo.  

 

A referida reunião foi convocada com o objetivo de apresentar a Comissão de Acompanhamento do 

PACUERA da PCH Pirapetinga a proposta de zoneamento revisada, incorporando as contribuições do 

1º Encontro Técnico desse modo dando continuidade ao processo participativo iniciado.  

 

QUADRO 1: FICHA TÉCNICA 

 

REUNIÃO TÉCNICA 

Local São do Hotel Itavale  

Data 08 de julho de 2013 às 19:00 

Nº Participantes 12 participantes (vide lista de presença em 
anexo) 

Agenda da reunião  Apresentação Geral  

Discussão da proposta de Zoneamento 

Realização de ajustes  

Coffee-break 

Encerramento  

EQUIPE 

Meio Socioeconômico  Nair Palhano 

Comunicação Social / 
Organização do Evento  

Claudio Facioli 
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2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS  

 

2.1. PÚBLICO – ALVO 

 

Para a reunião técnica foram convidados por e-mail e telefone os membros da Comissão de 

Acompanhamento do PACUERA da PCH Pirapetinga constituída durante o Encontro Técnico realizado 

em 25 de abril de 2013.  

 

QUADRO 2: MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

 

Bom Jesus de Itabapoana (RJ) 

Claudio Monteiro Organização Movimento das Águas - ONDA 

Lourdes Gomes de Moraes Proprietária 

Luís Carlos Rodrigues 
Vice-Presidente da Associação de Pescadores de Bom Jesus 

de Itabapoana 

José Edmundo do Espírito Santo Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 

Prof. Augusto Carlos de Abreu Neto Instituto Federal Fluminense 

Sávio Saboia Secretário de Turismo, Indústria e Comércio 

Edésio Machado de Souza Associação de Moradores de Barra do Pirapetinga 

São José do Calçado (ES) 

Herbert Vasconcelos INCAPER 

Diego Amaral Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 

 

Participaram da reunião: 

1- Diego Amaral - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de São José do Calçado  

2- Herbert Vasconcelos - INCAPER 

3- Edésio Machado de Souza - Associação de Moradores de Barra do Pirapetinga 

4- Prof. Augusto Carlos de Abreu Neto - Instituto Federal Fluminense 

5- Luís Carlos Rodrigues – Vice-Presidente da Associação de Pescadores de Bom Jesus de 

Itabapoana 
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Além dos membros da Comissão de Acompanhamento, participaram da reunião alguns pescadores 

que convidados pelo Vice-Presidente da Associação de Pescadores de Bom Jesus de Itabapoana.  

 

2.2.  PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

 

A realização da reunião foi motivada pela necessidade de apresentação dos ajustes realizados na 

proposta de zoneamento do PACUERA da PCH Pirapetinga incorporando as principais questões 

tratadas no Encontro Técnico do dia 25 de abril de 2013. Nesses termos, a reunião objetivou não 

apenas informar a Comissão de Acompanhamento sobre os referidos ajustes, mas também avaliar se 

a nova proposição atende as expectativas e aos usos das áreas pela sociedade local.  

 

Nesses termos a dinâmica participativa que orientou reunião consistiu nas seguintes atividades:  

Parte I: 

 Recepção Geral - que consistiu nas boas vindas aos participantes e no detalhamento dos 

objetivos da reunião  

 Apresentação da nova proposição  

 

Parte II: 

 Exposição de questões 

 Registro de questionamentos 

 

Parte III: Coffee-break 

 

Parte IV: 

 Finalização das novas proposições  

 Encerramento 
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2.3.  RECURSOS UTILIZADOS  

 

Para a realização da reunião foi disponibilizado para cada membro da Comissão de Acompanhamento 

através de email, um mapa (em pdf) com o zoneamento proposto para o PACUERA da PCH 

Pirapetinga e entorno. No início da reunião cada um dos participantes recebeu o referido mapa 

impresso. Além disso, copia ampliada do referido mapa foi utilizada para orientar as discussões.  

Destaca-se que a reunião foi documentada através de fotos e filmagem.  

 

  



   

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/ 98208-6040  7 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

 

A proposta de zoneamento foi questionada unicamente no que se refere à área prevista para 

produção pesqueira / piscicultura, considerada como inadequada pelos participantes.  

Destaca-se que durante a reunião alguns temas que já haviam sido citados no Encontro Técnico de 25 

de abril de 2013, e foram novamente mencionados, assim como as demandas por providencias foram 

reiteradas. O Quadro 3, a seguir ,registra os referidos temas e a propostas encaminhadas: 

 

QUADRO 3: QUESTÕES RECORRENTES À RIO PCH I 

 

TEMAS DETALHAMENTO 

Trecho de Vazão 

Reduzida - TVR 

Algumas propriedades a jusante permanecem com dificuldade de acesso a 

água, notadamente a propriedade do Sr. Afonso. Esta situação, pontada pela 

maioria dos participantes, demanda, segundo os mesmos, medidas 

emergenciais que restarem o acesso a água de modo a garantir as atividades 

locais.  

Ausência de 

Projetos 

De acordo com os participantes, notadamente os representantes da 

administração publica, a empresa Neoenergia não desenvolve projetos na 

região, embora durante o licenciamento do empreendimento sido veiculada 

a possibilidade de desenvolvimento de varias ações e projetos. No âmbito 

desse debate alguns participantes questionaram a falta de compromisso da 

empresa com projetos e ações que de alguma forma contribuam com o 

município.   

Ausência de 

relacionamento com 

a sociedade 

A empresa não estabelece nenhum tipo de canal de relacionamento com a 

sociedade que desconhece tudo que acontece no âmbito do 

empreendimento. Os problemas identificados, tais como a dificuldade de 

acesso a agua no trecho de vazão reduzida, ou a mortandade de peixes, 

ocorrida na PCH Pedra do Garrafão e outros, são conhecidos através da 

mídia local ou de conversas informais. Nesses termos, os participantes 

questionaram a falta de uma politica de relacionamento com a sociedade e 

cobraram da empresa uma presença mais efetiva no município.  
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TEMAS DETALHAMENTO 

Oscilação 

inesperada do 

volume de água 

Essa questão foi mencionada pelos pescadores presentes que comentaram 

sobre as dificuldades decorrentes do desconhecimento dos momentos em 

que a operação da usina lança inesperadamente maior volume de agua, 

podendo resultar em acidentes. Além disso, esse processo contribui para a 

mortandade de peixes.  

Impactos Sinérgicos 

Durante o debate foi mencionada a necessidade de avaliação dos impactos 

decorrentes do conjunto de usinas hidrelétricas instaladas no rio 

Itabapoana, o que possibilitaria a negociação em conjunto de ações 

necessárias para a garantia das ambientais da região.  

 

QUADRO 4: QUESTÕES RECORRENTES ÀS PROPOSIÇÕES DO PACUERA 

 

TEMAS DETALHAMENTO 

Piscicultura 

O questionamento central refere-se à definição da espécie a ser privilegiada em 

projeto de piscicultura tendo em vista que a área definida tem características 

próprias que exclui algumas espécies. Além disso, os participantes destacaram a 

inadequação da área proposta, devido a pouca profundidade e sugeriram um 

trecho que vai da Ponta da lagartixa ate o Poção, como o mais adequado. 

Complementando indicaram como melhor alternativa para a região o 

desenvolvimento de projeto visando, não a piscicultura com fins comercial, mas 

sim um projeto de repovoamento do rio Itabapoana. Nessa perspectiva 

destacaram que o referido projeto deveria considerar mudanças na oscilação 

inesperada do volume de água tendo em vista evitar a mortandade de peixes, 

especialmente os lançados para repovoar o rio Itabapoana.  

Corredores de 

Conectividade 

Tendo em vista a constatação de que  parte significativa da área se encontra 

pouco preservada, os participantes sugeriram a possibilidade de ampliação do 

corredor ecológico proposto de modo a promover a ligação com mata situada a 

cerca de 500 metros da área contemplada.  
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Para finalizar destaca-se que durante a reunião foi demandado da empresa Rio PCH I a realização de 

um Projeto de Salvamento de Animais Silvestres que frequentemente são atropelados na estrada 

localizada no entorno do reservatório de Pirapetinga, próximo ao remanso. Este projeto também 

deveria contemplar sinalização e local para abrigo e tratamento de animais acidentados. 
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4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

A seguir têm-se imagens que registram os diferentes momentos do Encontro Técnico para discussão 

das propostas de zonas do PACUERA da PCH Pirapetinga. 

 

Reunião  

  

  

Coffee-break 
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PCH PIRAPETINGA 

 

 

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO – PACUERA 

 

ZONAS: 

Z1 – Zona de Proteção e Recuperação Ambiental  

Visa a conservação e recuperação da Área de Preservação Permanente (APP) do reservatório da PCH 

Pirapetinga, para fins de manutenção da biodiversidade terrestre e aquática desta área. Esta zona foi subdivida 

em duas categorias, tendo como referencia, principalmente, as técnicas adotadas na recuperação: 

 Z1A - Sub-zona de proteção e recuperação ambiental com plantio de espécies adaptadas 

 Z1B - Sub-zona de proteção e recuperação ambiental com regeneração natural 

 

USOS PERMITIDOS  

 Segurança Patrimonial (Proteção com cerca de todo o perímetro) 

 Ações relacionadas à Preservação e Conservação da APP 

 Ações relacionadas à Recuperação Vegetal, como plantio de mudas e monitoramento da área na 

subzona Z1A 

 

USOS CONTROLADOS 

 Pesquisa cientifica 

 Coleta de produtos não madeireiros (sementes) para fins de subsistência e produção de mudas 

 Implantação de corredores de dessedentação animal na subzona Z1A 

 

USOS NÃO PERMITIDOS 

 Caça  

 Supressão vegetal 

 Uso do fogo 

 Criação de animais 

 Cultivo de lavoura de qualquer espécie 
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Z2 - Zona de Uso Aquático Sustentável  

Compreende a maior porção do reservatório da PCH Pirapetinga, englobando a sua porção central, do canal 

principal. A grande maioria das atividades aquáticas é permitida nesta zona, desde que não possibilidade a 

manutenção e conservação da biodiversidade do reservatório. 

 

USOS PERMITIDOS  

 Navegação 

 Pesca Amadora 

 Pesquisa cientifica 

 Atividades de educação ambiental  

 

USOS CONTROLADOS 

 Esportes aquáticos 

 Pesca comercial 

 Banhos no reservatório (a depender da qualidade da água) 

 

USOS NÃO PERMITIDOS 

 Extração areia 

 Introdução de espécies exóticas 

 Despejo de combustíveis de embarcações 

 

 

Z3 – Zona de Segurança  

Engloba os espaços de localização das atividades de produção de energia da PCH Pirapetinga, incluindo as áreas 

da barragem e do túnel de adução, da casa de força, subestação, unidades de apoio operacional e 

administrativo e acessos. 

Por sua natureza nenhuma atividade deve ser desenvolvida nesta área salvo aquelas destinadas a manutenção e 

proteção da usina 

É importante sinalizar essas áreas, assim como implantar boias sinalizadoras no reservatório impedindo a 

aproximação de embarcações à barragem (distância 300m). 
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Z4 – Zona de Produção Pesqueira  

A implementação desta zona está condicionada, primeiramente, a verificação da capacidade de suporte do 

ambiente atividade de piscicultura. Essa área deverá apresentar as seguintes características: 

• Área livre de contaminações (agrotóxicos, dejetos urbanos ou industriais). 

• Área abrigada de ventos fortes, ondas e marolas. 

• Não deve apresentar materiais flutuantes como galhadas, plantas flutuantes a deriva e lixo. 

• Não deve estar próxima a rotas de navegação ou de uso para esportes aquáticos. 

• De acordo como Decreto 4895/2003, apenas 1% da área dos reservatórios podem ser utilizados para 

projetos de produção de pescado formando os parques aquícolas. 

 

 

USOS CONTROLADOS 

 Implantação de tanques rede devidamente licenciados e em acordo com a capacidade de suporte do 

empreendimento. 

 Enriquecimento do ambiente no entorno das áreas do parque aquícola para estimular o aumento na 

biomassa e na abundância de espécies nativas no reservatório. 

 Pesquisas e estudos científicos desenvolvidos por universidades e instituições, credenciadas, sobre 

temas de interesse para o manejo dos ambientes aquáticos. 

 

USOS NÃO PERMITIDOS 

 Introdução de espécies diferentes daquelas autorizadas para cultivo 

 

 

Z5 – Zona de Lazer  

Foram propostas dois locais com destinações distintas/diferenciadas de uso para o lazer: 

• Espaço para Contemplação da Paisagem. 

• Espaço de Apoio à Pesca Amadora, Esportes Aquáticos e Lazer. 

 

USOS PERMITIDOS  

• Implantação de infraestrutura de lazer. 

• Atividades de educação ambiental. 

• Enriquecimento florestal com espécies nativas dos ecossistemas da região. 

 

USOS CONTROLADOS  

• Banhos no reservatório (a depender da qualidade da água). 
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• Instalação de novas estruturas de acesso a água de uso coletivo e para o uso de embarcações. 

• Abertura de estradas de acesso, reflorestamentos com fins paisagísticos. 

• Instalação de novas estruturas para turismo e lazer. 

• Instalação de arruamentos, praças, parques e acessos secundários. 

 

USOS NÃO PERMITIDOS 

• Depósito de combustíveis para embarcações. 

• Recuperação de áreas com espécies exóticas. 

• Corte de vegetação nativa. 

• Caça. 

• Depósito de lixo. 

• Atividades extrativistas e minerarias. 

• Uso do fogo como elemento de manejo. 

 

 

AEV – ÁREA DE ESPECIAL VALOR  

Foram destacadas duas áreas de especial relevância no trecho de vazão reduzida do rio Itabapoana, mas 

localizadas em áreas fora do domínio da Rio PCH I na PCH Pirapetinga: 

 No final do Trecho de Vazão Reduzida (TVR), na área próxima a Casa de Força e da restituição da vazão 

ao rio Itabapoana. 

 No TVR, nas áreas de pedrais entre a barragem da PCH Pirapetinga e a foz do rio Calçado. 
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