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1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório integra o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório
– PACUERA da PCH Pirapetinga, complementando os anteriores, e nele é apresentado o
zoneamento socioambiental do reservatório e entorno. O zoneamento foi consolidado depois de
elaboração do diagnóstico socioambiental da região pós implantação e operação da PCH
Pirapetinga e da discussão das propostas de zonas de uso sustentável com a comunidade local e
regional. O foco do zoneamento socioambiental são as áreas de domínio da RIO PCH I, integrantes
do empreendimento.
Ao final deste documento também é apresentado um tópico ressaltando a importância de
discussões no âmbito da Bacia Hidrográfica do rio Itabapoana, dos impactos sinérgicos das várias
usinas hidrelétricas instaladas, já que ao longo das discussões, surgiram questionamentos que
extrapolam os impactos gerados pela PCH Pirapetinga.
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2. MARCOS LEGAIS DO PACUERA

O ordenamento dos usos do reservatório da PCH Pirapetinga e entorno é regido por uma série de
leis e decretos, que não poderiam deixar de ser abordados pelo PACUERA. É esse arcabouço legal
que delimita quais são a atividades que podem ser exercidas em cada uma das zonas aqui
propostas de forma a garantir a conservação da biodiversidade local e a conciliação do uso
sustentável do s recursos naturais pelas comunidades da região.

Quadro 2.1. Marco Legal do PACUERA
MARCO LEGAL
Lei Federal nº
9605/1998

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências

Resolução Conama
302/2002

Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação
Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno.

Resolução Conama
303/2002

Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação
Permanente.

Resolução Conama
357/2005

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o
seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes, e dá outras providências.

Resolução Conama
369/2006

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo
impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação
em Área de Preservação Permanente APP.

Lei nº 12.334/2010

Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à
acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de
rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de
Informações sobre Segurança de Barragens

Lei nº 12.651/2012 –
Novo Código Florestal

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e estabelece normas gerais sobre a
proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva
Legal.

Lei nº 5067/2007

Dispõe sobre o zoneamento ecológico-econômico do Estado do Rio de Janeiro e
definindo critérios para a implantação da atividade de silvicultura econômica no
Estado do Rio de Janeiro.

Portaria IBAMA n.º
145-N, de 29/10/1998

Dispõe sobre normas para a introdução, reintrodução e transferência de peixes,
crustáceos, moluscos e macrófitas aquáticas para fins de aqüicultura
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MARCO LEGAL
Resolução CONAMA
413/2009

Dispõe sobre o licenciamento ambiental da aqüicultura.

Decreto nº 4895/2003

Dispõe sobre a autorização de uso de espaços físicos de corpos d’água de
domínio da União para fins de aqüicultura, e dá outras providências.

A Resolução CONAMA Nº 302, de 20 de março de 2002, dispõe sobre os parâmetros, definições
e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do
entorno. Em seu Artigo 1º, esta Resolução define a obrigatoriedade da instituição e elaboração
de Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatórios Artificiais (PACUERA).
O PACUERA é definido como sendo um conjunto de diretrizes e proposições com o objetivo de
disciplinar a conservação, recuperação, o uso e ocupação do entorno do reservatório artificial,
respeitados os parâmetros estabelecidos na citada Resolução 302/2002 e em outras normas
aplicáveis.
A área de abrangência do PACUERA da PCH Pirapetinga divide o entorno do reservatório em
zonas, respeitando o estado atual, a aptidão das diferentes áreas e de acordo com a definição
da legislação pertinente.
O entorno do reservatório da PCH, objeto do PACUERA, abrange em grande parte Área de
Preservação Permanente (APP), que é considerada pela legislação vigente “espaços territoriais
especialmente protegidos, como instrumento de relevante interesse ambiental e com a função
ambiental de proteger os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das
populações humanas” .
A Resolução do CONAMA nº 302 de 2002 define os limites das Áreas de Preservação
Permanente (APP’s) nas margens de reservatório artificial conforme a sua área máxima,
utilização, localização e estabelece os limites existentes na resolução. Esses valores foram
ratificados pelo Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), que no capítulo II, que dispõe
sobre as Áreas de Preservação Permanente, no Art. 5º destaca que os limites das APP´s de
reservatórios artificiais, para fins de geração de energia, localizados em área rural devem ter
faixa mínima entre 30 metros e máxima de 100 metros, em entre 15 metros e 30 metros
quando localizados em área urbana.
A APP da PCH Pirapetinga estabelecida pelo licenciamento ambiental é de 100 metros, e já foi
totalmente adquirida pela RIO PCH I. “Na implantação de reservatório d’água artificial
destinado a geração de energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição,
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desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das Áreas de
Preservação Permanente criadas em seu entorno” (Art 5º, Novo Código Florestal).
O PACUERA, conforme resolução CONAMA 302, permite a implantação de polos turísticos e de
lazer, municipal, estadual e federal. Há ainda a possibilidade de implantação de trilhas para
desenvolvimento de ecoturismo, ocupando até 5% da área de APP, se considerada de baixo
impacto ambiental pelo órgão ambiental competente (inciso IV do artigo XI da Resolução
CONAMA 369 de 2006).
A resolução Conama nº 369 de 2006 permite a intervenção ou supressão eventual de
vegetação em APP como nos casos de construção de rampa de lançamento de barcos e
pequeno ancoradouro, plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e
outros produtos vegetais, implantação de corredor de acesso de pessoas e animais para
obtenção de água entre outras atividades de baixo impacto ambiental e de uso sustentável.
A proteção integral representada, no Novo Código Florestal, pelas Áreas de Preservação
Permanente é uma das estratégias de conservação que tenta, no contexto do desenvolvimento
sustentável, manter recursos ambientais para às próximas gerações.
Proteger e recuperar os recursos ambientais para as próximas gerações, conservar a
biodiversidade nacional, fomentar a produção sustentável e manter o conhecimento tradicional
são motivos para o Brasil ter uma boa estratégia de conservação.
A legislação pertinente à aqüicultura no sistema de tanques-rede é bastante complexa,
particularmente quando se trata de projetos em águas da União, que são regulamentados por
normas jurídicas referentes a distintos setores (produção animal, recursos hídricos, saúde,
dentre outros) e à sobreposição de atos normativos (decretos, portarias, resoluções e
deliberações).
A Resolução CONAMA nº 413, de 26 de junho de 2009 dispõe sobre o licenciamento ambiental
da aqüicultura. Este diploma legal informa que empreendimentos aquícolas de pequeno porte,
independentemente do potencial de severidade das espécies e os de médio porte com baixo
potencial de severidade das espécies poderão, a critério do órgão ambiental licenciador, ser
licenciados por meio de procedimento simplificado de licenciamento ambiental, conforme
documentação mínima, desde que:
I - não estejam em regiões de adensamento de cultivos aquícolas, assim definido pelo
órgão ambiental licenciador;
II - não seja ultrapassada a capacidade de suporte dos ambientes aquáticos dulcícolas
públicos;
III - não demandem a construção de novos barramentos de cursos d’água; e
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IV - não se encontrem em trecho de corpo d’água que apresente floração recorrente de
cianobactérias acima dos limites previstos na Resolução CONAMA nº 357, de 2005, e
que possa influenciar a qualidade da água bruta destinada ao abastecimento público.
Nos casos dos empreendimentos aquícolas de pequeno porte e baixo potencial de severidade
da espécie, a critério do órgão ambiental licenciador, o licenciamento ambiental poderá ser
efetuado mediante licença única, compreendendo a localização, instalação e operação do
empreendimento, ou documento equivalente previsto na legislação do órgão ambiental
licenciador, e desde que, obrigatoriamente, atenda aos critérios constantes no parágrafo
anterior.
Os empreendimentos das demais categorias serão licenciados por meio do procedimento
ordinário de licenciamento ambiental.
Fica claro que, a despeito do porte do empreendimento, sua implantação somente poderá ser
realizada após autorização através do licenciamento ambiental.
Há de se destacar que a introdução de organismos exóticos ou alóctones é proibida por lei pela
Portaria n.º 145-N, de 29 de outubro de 1998, editada pelo IBAMA que dispõe sobre:
“estabelecer normas para a introdução, reintrodução e transferência de peixes, crustáceos,
moluscos e macrófitas aquáticas para fins de aqüicultura, excluindo-se as espécies animais
ornamentais” (art. 1º).
Tratando especificadamente da “introdução” de peixes, o art. 3º da referida Portaria que
dispõe: “Fica proibida a introdução de espécies de peixes de água doce, bem como de
macrófitas de água doce”.
A Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em seu artigo 31 indica como
crime ambiental “Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e
licença expedida por autoridade competente”, sendo as penas “detenção, de três meses a um
ano, e multa”.
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3. ZONEAMENTO SOCIOAMBIENTAL DA PCH PIRAPETINGA

A partir das características ambientais e dos usos já atuais do reservatório da PCH Pirapetinga e
entorno, respaldado pela legislação a fim, a partir do processo participativo com a população local
de elaboração das zonas de uso e conservação tanto para o espelho d’água como das margens do
rio Itabapoana, visando o ordenamento dos usos múltiplos. Para as áreas sob a gestão direta da
empresa RIO PCH I (reservatório, área da casa de força, canal de adução e APP) foram delimitadas
cinco (05) zonas, no entanto foram identificadas áreas de grande relevância para a conservação da
biodiversidade com também de uso tradicional de lazer pelos moradores da região. Nesses casos
foi proposta uma (01) categoria denominada de áreas de especial interesse para a conservação e
uso sustentável.
Zonas de Uso e Conservação
•

Z1 – Zona de Conservação e Recuperação Ambiental
•
•

Z1 A – Sub-zona de conservação e recuperação ambiental com plantio de espécies
nativas e/ou adaptadas
Z1 B – Sub-zona de conservação e recuperação ambiental com regeneração natural

•

Z2 - Zona de Uso Aquático Sustentável

•

Z3 – Zona de Segurança

•

Z4 – Zona de Lazer

•

Z5 – Corredores de Dessedentação

Áreas de especial interesse para a conservação e uso sustentável
•

AEV – Área de Especial Valor Biológico

3.1. CARACTERIZAÇÃO DAS ZONAS

Z1 – Zona de Conservação e Recuperação Ambiental

O PACUERA da PCH Pirapetinga considera que as áreas do entorno do reservatório, englobando
principalmente Áreas de Preservação Permanente (a faixa de 100m no entorno do reservatório)
devem compor programa de recuperação, tendo como foco ações de recomposição vegetal por
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meio do plantio de espécies nativas adequadas, ou, conforme o caso, do seu isolamento e ações
de regeneração natural e enriquecimento.
A APP do reservatório de Pirapetinga tem 40,5 hectares, sendo que 84,3% (34,2 hectares) dessas
áreas estão sendo destinadas à Zona de Conservação e Recuperação Ambiental.
O predomínio de atividades de uso solo voltadas para a pecuária bovina extensiva no entorno do
reservatório, fomentou problemas ambientais e conflitos de uso, com destaque a necessidade de
recursos como pastagem e água. A atividade de pastejo nas áreas no entorno do reservatório
impede a evolução do processo de regeneração natural além de limitar a eficácia de outras ações
de recuperação, como o plantio de mudas.
Objetivando proteger as Áreas de Preservação Permanente do entorno do reservatório da PCH
Pirapetinga, e criar as condições mínimas para sua recuperação, os limites das mesmas deverão
ser, quando pertinente, isolados, com cercas. Essa ação já realizada em toda extensão da margem
direita, no município de Bom Jesus de Itabapoana, principalmente nos locais onde os limites da
APP (na faixa de 100m) confrontam com áreas de criação de gado, já que oferecem maior risco
potencial de degradação.
A implantação dos reservatórios da PCH Pirapetinga ocasionou alterações no componente arbóreo
da área de entorno, das APPs (Áreas de Preservação Permanente) e das AIIs (Áreas de Influência
Indireta), tendo sido realizadas, pela Rio PCH I, algumas ações para mitigar os impactos.
A Figura 3.1. ilustra os diferentes estágios de degradação do entorno da PCH Pirapetinga, objeto
do presente PACUERA. A margem esquerda, que faz divisa com estrada encontra-se com maior
grau de degradação enquanto a margem direita se é possível verificar o avançado estágio de
regeneração.

Figura 3.1. Vista geral do reservatório de Pirapetinga
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Dentre as atividades destaca-se a implementação de um plano para revegetação das áreas
afetadas e/ou degradadas. Neste planejamento estava previsto o uso de técnicas variadas como a
regeneração natural, o enriquecimento, o plantio de nativas além do monitoramento frequente
dessas áreas.
Os diferentes estágios de degradação das APPs demandam diferentes técnicas para recomposição
vegetal. A definição da técnica mais apropriada para cada situação considera os aspectos diversos
de cada área em questão, como localização, tipo de solo e capacidade de drenagem. Para tanto,
foi realizada divisão da Z1 Zona de Conservação e Recuperação Ambiental em duas subzonas, de
acordo com o processo de recuperação de cada uma, conforme abaixo:
Z1A – Zona de Conservação e Recuperação Ambiental com plantio de espécies nativas
adaptadas - Áreas com o perímetro totalmente cercado onde o processo de recomposição
vegetal será realizado através do plantio de espécies adaptadas.
Z1B- Zona de Conservação e Recuperação Ambiental com regeneração natural e
enriquecimento com espécies nativas e adaptadas - Áreas com o perímetro totalmente
cercado onde serão utilizadas técnicas de regeneração natural e, onde for necessário,
realizar o enriquecimento com espécies nativas e adaptadas. Este plantio deverá ser
realizado nos locais com melhores condições de drenagem e controle da vegetação, onde a
chance de viabilidade das mudas é maior.
Em ambas as zonas citadas, adota-se como premissa as ações de prevenção nas áreas em
diferentes níveis de degradação que necessitam intervenções de acordo com o estagio que se
encontra a área.

Z1A - Zona de Conservação e Recuperação Ambiental com plantio de espécies nativas adaptadas
Áreas degradadas são caracterizadas por solos empobrecidos e erodidos, hidrologicamente
instáveis, e com redução da diversidade biológica e produtividade primária, segundo
KOBYIAMA (2001).
Ações de plantio de mudas de espécies nativas adaptadas vêm sendo realizada, pela Rio PCH I,
desde 2011. A escolha adequada da espécie e a respectiva quantidade é fator culminante no
estabelecimento da vegetação e proteção, sendo necessários conhecimentos técnicos que
abrangem os aspectos climáticos, edáficos, fisiológicos e ambientais. Já foram alvo de recuperação
cerca de 24 hectares na APP de PCH Pirapetinga. Para a recuperação desta área são sugeridas as
seguintes atividades:
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i.

Isolamento da área e manutenção dos aceiros - A área a ser recuperada deverá ser isolada
através de implantação de cerca a fim de impedir a entrada de animais para pastejo. A cerca
recomendada para a proteção da área a ser regenerada deve ser de mourão com 1,6 metros,
espaçado a cada 8 metros, com balancins e 4 fios de arame liso. Na área em questão não
deverá ser realizada nenhum tipo de cultivo agrícola e deverá ser mantido o aceiro em todo o
perímetro para evitar queimadas.

Figura 3.2. APPs da margem direita com plantio de mudas pela RIO PCH I

ii.

Sinalização de campo - Os vértices da área em recuperação deverão ser identificados
(destacados em cor diferenciada) para facilitar a vistoria de campo. Deverá haver ainda
sinalização - com placa - informando que a área está em recuperação.

iii.

Limpeza da área - Será preciso realizar a limpeza da área a fim de eliminar as espécies
agressivas que competiriam com as nativas regeneradas e as serem implantadas. A roçada visa
ainda facilitar a abertura das covas e deverá ser conduzida com empenado, foice ou aparador
costal mecanizado, que assegurem o corte da vegetação. Esta operação deverá ser seletiva, de
maneira a cortar apenas as espécies invasoras, poupando todas as plantas oriundas do
processo de regeneração natural.

iv.

Combate às formigas - Caso tenha formigueiros ativos na área a ser recuperada ou ao redor do
reflorestamento, estes devem ser combatidos com o uso de iscas formicidas que sejam
permitidas pela legislação.

v.

Operações para o plantio:
− Espaçamento das mudas – Será priorizado o espaçamento de acordo com as espécies, em
ilhas ou em linha, conforme o caso.
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− Distribuição das mudas - A distribuição das mudas nas faixas será ao acaso, procurando-se
utilizar apenas espécies nativas, cuidando para que o sombreamento provocado pelas
pioneiras não seja excessivo em relação às climáxicas.
− Alinhamento e marcação das covas - A alocação em linha ou em nível facilitará o trabalho
operacional, observando no momento do plantio, uma linha de espécies pioneiras e a linha
seguinte de climáxicas e pioneiras alternadamente a assim continuamente, de modo que
as climáxicas estejam sempre “envolvidas” pelas pioneiras.
− Coveamento - As covas são em média, de 40 x 40 x 40 cm, para o plantio das mudas.
− Porte das mudas - As mudas produzidas em saquinhos deverão ser plantadas no porte
acima de um metro por muda, visando à redução da competição e da perda, além de
diminuir a demanda de manutenção para a sobrevivência de uma muda menor.
− Calagem e Adubação – Será realizada a calagem e adubação na cova, de acordo com o
resultado da análise de solo, seguindo critérios técnicos.
− Plantio das mudas – Deve-se ter atenção para não destorroar o substrato original dos
saquinhos ao retirar a muda. A seguir colocá-la na cova já fertilizada, compactando
adequadamente, mantendo o colo da muda em concordância com a superfície do terreno.
Após a conclusão das atividades de recomposição florestal, deve ser realizado o monitoramento
da área. O monitoramento consiste no acompanhamento técnico especializado com a finalidade
de orientar a adoção de medidas corretivas. A manutenção deve ser realizada até o segundo ou
terceiro ano após o plantio e envolve principalmente as seguintes atividades:
i.

Combate a formigas - O combate a formigas na fase de manutenção segue as recomendações
feitas anteriormente quando do preparo da área. É importante que seja realizado um
monitoramento periódico nas áreas restauradas, a fim de determinar a necessidade do
combate a formigas. A simples presença de formigas na área não deve ser o único fator
considerado. Uma pequena infestação é tolerável e considerada normal, desde que os danos
causados pelo ataque sejam pequenos.

ii.

Roçada - Esta operação deve ser seletiva, cortando apenas espécies invasoras a uma altura de
até 10 cm do solo. Deve ser conduzida com empenado, foice ou aparador costal mecanizado,
que assegurem o corte da vegetação. Essa ação pode ser realizada até quatro vezes ao ano,
dependendo do crescimento do capim.

iii.

Coroamento - O coroamento consiste em eliminar, com uma enxada, o capim e qualquer outro
tipo de planta em um raio de meio metro marcado do centro da cova. Desta forma fica
garantido um círculo de um metro de diâmetro completamente limpo, e capinado em volta de
cada muda. O coroamento deve ser realizado até quatro vezes por ano e se faz necessário,
principalmente, durante os dois primeiros anos após o replantio, pois nessa época a
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competição com as invasoras irá influenciar de maneira negativa no processo de crescimento
das árvores.
iv.

Replantio – Deve haver reposição das mudas que não sobreviverem. As espécies secundárias
tardias, e as espécies clímaxes, deverão ter prioridade nessa segunda fase da seleção de
espécies para os replantios. O replantio será realizado por até dois anos, pois a partir desse
momento o sistema começa a apresentar mecanismos de auto sustentação.

Z1B - Zona de Proteção e Recuperação Ambiental com regeneração natural
A Regeneração Natural é a restauração através da sucessão secundária, sendo necessário apenas
o abandono da área a ser restaurada para que esta, naturalmente, se desenvolva através da
regeneração natural (Engel e Parrotta, 2003).
A sucessão secundária depende de uma série de fatores como a presença de vegetação
remanescente, banco de sementes no solo, rebrota de espécies arbustivo-arbóreas, a intensidade
e a duração do distúrbio. Em áreas onde a degradação não foi intensa e disponha de banco de
sementes próximo, a regeneração natural pode ser suficiente para a restauração florestal.
Nestes casos, torna-se imprescindível eliminar o fator de degradação, ou seja, isolar a área e não
praticar qualquer atividade de cultivo, como ocorre em grande porção da margem esquerda do
reservatório, nas terras pertencentes ao município de São José do Calçado.
As áreas caracterizadas como Zona de Conservação e Recuperação Ambiental com regeneração
natural englobam grande parte do entorno do reservatório da PCH Pirapetinga, onde há o
predomínio de pastagens entremeadas por vegetação secundária. A presença da vegetação
secundária viabiliza o processo de regeneração natural e na área em questão foi identificada, por
amostragem, o equivalente a 11.875 indivíduos regenerantes por hectare (ECOLOGUS, 2011).
Na margem direta do reservatório ocorrem alguns fragmentos de mata que embora sensivelmente
alterado pela ação antrópica, ainda conservam em seus limites alguns indivíduos arbóreos de
espécies outrora comuns, e que hoje se constituem em raridade na região.
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Figura 3.3. Remanescentes florestais da margem esquerda do reservatório de Pirapetinga

Em alguns casos, a ocorrência de espécies invasoras, principalmente gramíneas exóticas e
trepadeiras, pode inibir a regeneração natural das espécies arbóreas, mesmo que estejam
presentes no banco de sementes ou que cheguem à área, via dispersão. Nestas situações, é
recomendada uma intervenção (através de capina ou roçadas constantes) no sentido de controlar
as populações de invasoras agressivas e estimular a regeneração natural.
Nas áreas onde a presença de outras espécies arbóreas ou banco de semente não seja relevante
recomenda-se realizar o enriquecimento com o plantio de espécies nativas adaptadas.
A regeneração natural tende a ser a forma de restauração de mata ciliar de mais baixo custo,
entretanto, é normalmente um processo lento. Para a recuperação desta área deverão ser
realizadas as seguintes atividades:
i.

ii.

Isolamento da área e manutenção dos aceiros - A área a ser recuperada deverá ser isolada
através de implantação de cerca a fim de impedir a entrada de animais domésticos para
pastejo. A cerca recomendada para a proteção da área a ser regenerada deve ser de
mourão com 1,6 metros, espaçado a cada 8 metros, com balancins e 4 fios de arame liso.
Na área em questão não deverá ser realizada nenhum tipo de cultivo agrícola e deverá ser
mantido o aceiro em todo o perímetro para evitar queimadas.
Sinalização de campo - Os vértices da área em recuperação deverão ser identificados
(destacados em cor diferenciada) para facilitar a vistoria de campo. Deverá haver ainda
sinalização - com placa - informando que a área está em recuperação.

O monitoramento da sucessão vegetal será efetuada com base em indicadores a serem definidos
para avaliação do processo de revegetação da área, e terá como instrumento a emissão de laudos
técnicos frequentes de modo a mensurar os resultados obtidos nestes intervalos regulares.
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Z2 - Zona de Uso Aquático Sustentável

Corresponde a quase que a totalidade do reservatório de Pirapetinga, ocupando 7 hectares, esta
zona é destinada aos usos múltiplos da água de forma sustentável, principalmente de lazer,
inclusive de pesca amadora. Nesta zona é primordial garantir a navegação e a manutenção da
diversidade ecológica do rio Itabapoana. Nesta zona também têm relevância as atividades de
lazer, como pesca amadora e a prática de esportes aquáticos.
Em função da pequena dimensão do reservatório de Pirapetinga, assim como da pequena
profundidade em grande parte do reservatório (profundidade média de 2,04m, e profundidade
máxima de 8m), conforme constatado pelos estudos batimétricos realizados pelo ICATU
(Agosto/2013) para a RIO PCH I, não será possível incluir uma zona de produção pesqueira no
zoneamento socioambiental que está em proposição no presente documento.

Figura 3.4. Carta batimétrica do reservatório da PCH Piarpetinga (cota 151,95m, jul/2013)
Fonte: ICATU, AGO/2013.

Uma área apta para a instalação para projetos de piscicultura deve estar em uma profundidade
mínima que não sofra com as oscilações de nível que ocorre nos períodos de secas, e no caso do
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reservatório de Pirapetinga, que se localiza no rio Itabapoana, a jusante da UHE Rosal, que não
seja impactado pela oscilação do nível de água do rio em função da operação desta usina.
Essa inviabilidade de implantação de uma área de produção pesqueira do reservatório de
Pirapetinga também foi levantada nos encontros técnicos de elaboração do PACUERA. No entanto,
nesse estudo do ICATU (Agosto/2013), assim como já era constatado nos monitoramentos da
ictiofauna realizados pela RIO PCH I, foi detectado no reservatório de Pirapetinga estoque
pesqueiro que possibilita o desenvolvimento de atividades de pesca, que tradicionalmente já eram
realizadas na região, mesmo antes da implantação da usina, apesar das diminutas dimensões do
reservatório.

Figura 3.5. Vista geral do reservatório de Pirapetinga

Z3 – Zona de Segurança

Engloba os espaços de acesso restrito, somente da equipe de operação e manutenção da RIO PCH
I, de forma a garantir as atividades de produção de energia da PCH Pirapetinga. Em função da
configuração das áreas industriais, já que o túnel de adução é subterrâneo, são propostas duas
zonas de segurança: uma área de proteção no entorno da barragem de cerca de 300m na área do
reservatório, pois nesses locais a navegação é proibida, em função dos riscos à operação da
barragem e a segurança dos navegadores, e também a jusante no trecho de vazão reduzida, onde
ocorrem alguns pedrais. A segunda zona de segurança localiza-se em torno do da casa força,
subestação, unidades de apoio operacional e administrativo, localizada a cerca de 5km a jusante da
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barragem. Essa zona totaliza 18 hectares, dos quais 4,91 hectares são APP, 4,98 hectares são
reservatório e 8,13 hectares estão no TVR.
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).

Figura 3.6. Zona de Segurança entorno da barragem

Figura 3.7. Zona de Segurança na Área da Casa de Força
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Z4 – Zona de Lazer

Esta zona abrange as áreas próximas ao reservatório, com facilidade de acesso e relevante valor
paisagístico e ambiental. Sua funcionalidade está atrelada à oportunidade do uso para as
atividades de lazer. A realização da audiência publica junto à comunidade da região ratificou a
importância da disponibilização de mais áreas de lazer para a população local.
A Resolução CONAMA Nº 302/02 define também que o PACUERA poderá destinar áreas para
a implantação de pólos turísticos e lazer no entorno do reservatório artificial, que não
poderão exceder a dez por cento da área total do seu entorno. A ocupação dessas áreas
deverá estar de acordo com a legislação aplicável (federal, estadual e municipal) e será
passível de licenciamento ambiental.
Esta zona abrange a área a jusante do reservatório, com facilidade de acesso e relevante valor
paisagístico. Sua funcionalidade está atrelada à oportunidade das atividades de turismo, lazer e
pesca esportiva, assim como de contemplação e descanso. A pesquisa realizada na região
identificou a importância da revitalização dessa área reconhecida pela população local e regional
como o espaço de lazer mais tradicional.
Nessa zona poderá ser construída infraestrutura de apoio às atividades da pesca amadora e do
lazer, tais como padronização de quiosque, duchas, banheiros, mesas, deck, etc. As benfeitorias de
apoio existentes ou que venham a ser construídas deverão estar de acordo com a legislação
incidente e com os objetivos do zoneamento, de forma a preservar a integridade do reservatório e
a segurança dos usuários.
Nessa zona deverá ser construído um mirante que viabilize a contemplação segura da paisagem e
um local de apoio a atividade da pesca amadora, com a construção de pequeno embarcadouro.
Foram propostos 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.
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Figura 3.8. Vista do Local proposta para as atividades
de lazer na margem direita do reservatório

Z5 – Corredores de Dessedentação

A atividade de pecuária extensiva tradicional na região do norte do Estado Rio de Janeiro, e o
predomínio de pastagens no entorno do reservatório fez com que bovinocultura de corte fosse
estendida até às margens do reservatório para o total aproveitamento das pastagens e para
dessedentação do gado, principalmente na margem direita do reservatório, caracterizada por
fazendas de grandes extensões, com criação de gado. A vegetação natural já foi retirada de grande
parte dessas áreas, e para permitir que as ações de recuperação ambiental possam ser eficazes,
será necessário coibir o acesso do gado à APP.
Embora constitua uma prática geradora de significativos impactos ambientais, o acesso do gado
aos corpos d’água poderá ser mantido, desde que os locais de acesso sejam mantidos cercados,
formando corredores dirigidos à margem dos cursos d’água. O acesso de pessoas e animais em
APP está previsto no código florestal em seu artigo 9 º:
“É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente para
obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto ambiental”
Sendo ainda e tem uso permitido no artigo 11º da resolução Conama nº 369/2002, por ser
encarada como atividades de baixo impacto ambiental:
a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando
necessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de
água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável;
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b) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes
tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber;
c) outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto
ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ou dos Conselhos Estaduais
de Meio Ambiente;
Esses corredores deverão ser objeto de medidas preventivas, a fim de evitar o risco de ocorrência
de processos erosivos.
Em função das pequenas dimensões do reservatório de Pirapetinga, foi implantado apenas um
corredor de dessedentação, em função do uso pela pecuária ser mais característico na margem
direita do rio Itabapoana. A sua localização foi definida em comum acordo com os proprietários do
entorno e pela Rio PCH I.

Figura 3.9. Detalhe do Corredor de Dessedentação
na margem direita do reservatório de Pirapetinga

AEV – ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE PARA A CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL

Foram destacadas duas áreas de especial relevância no trecho de vazão reduzida do rio Itabapoana
(AEV – Área de Especial Valor Biológico), entre a barragem e a casa de força da PCH Pirapetinga,
mas em áreas fora do domínio da RIO PCH I:
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•

No TVR, nas áreas de pedrais a jusante da Zona de Segurança da barragem da PCH
Pirapetinga e a foz do rio Calçado. Neste local a RIO PCH I está implantando soleiras de
modo a melhorar a qualidade ambiental neste trecho.

Figura 3.10. Ilustração de soleira, a ser implantada no
TVR da PCH Pirapetinga

•

No final do TVR, na área próxima a Casa de Força e da restituição da vazão, local de especial
relevância biológica e de conservação, principalmente do ecossistema aquático do rio
Itabapoana.

Figura 3.11. Área de relevância ecológica próximo à
Casa de Força
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3.2. DIRETRIZES PARA USO DAS ZONAS

Embora o potencial de uso da região do entorno do reservatório da PCH Pirapetinga seja amplo,
existem restrições para o uso de cada zona descrita, sendo alguns usos permitidos, outros
permissíveis e proibidos para cada categoria de zona.
Na categoria "usos permitidos" enquadram-se usos de direito por concessão e de propriedade,
que não interferem significativamente nos demais usos e, especialmente, sem prejuízos à
biodiversidade, portanto, à qualidade ambiental.
Os "usos permissíveis" são aqueles identificados com potencial poluidor e/ou que necessitam de
licenciamento e controle na utilização de recursos naturais, assim como infra-estrutura e
regulamentações específicas para serem desenvolvidos.
Como "usos não permitidos" foram determinados, por exclusão, aqueles usos que não se encaixam
nas categorias anteriores.
O Quadro 3.1 apresenta um resumo dos usos permitidos, permissíveis e não permitidos para cada
zona de uso do solo e de uso da água.
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QUADRO 3.1. USOS PERMITIDOS, PERMISSÍVEIS E PROIBIDOS PARA CADA ZONA DE USO SUSTENTÁVEL DA PCH PIRAPETINGA
CATEGORIAS DE USO

USOS PERMITIDOS

Z1 - Zona de conservação
e recuperação ambiental

- 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

(Sub-zona Z1A e Sub-zona
Z1B)

Z2 – Zona de Uso
Aquático Sustentável

Z3 – Zona de Segurança

- Pesca Amadora
- Pesquisa cientifica
- Atividades de educação ambiental

- Atividades destinadas a manutenção,
operação e proteção da usina
- Segurança patrimonial

USOS PERMISSÍVEIS / 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, na
margem direita do reservatório

- Esportes aquáticos
- Navegação
- Pesca comercial
- Banhos no reservatório (a depender da
qualidade da água)

- Acesso de pessoas autorizadas pela RIO
PCH I
- Pesquisa Científica
- Depósito de combustíveis para
embarcações
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USOS NÃO PERMITIDOS
- Caça
- Supressão da vegetação nativa
- Uso do fogo como elemento de manejo
- Criação de animais (ou a implantação de
pastos)
- Cultivo de lavoura de qualquer espécie

- Atividades extrativistas minerárias
- Introdução de espécies exóticas
- Despejo de combustíveis de embarcações

- Supressão da vegetação nativa
- Caça
- Depósito de lixo
-Atividades extrativistas e minerarias
- Uso do fogo como elemento de manejo
- Banhos no Reservatório e no TVR
- Pesca Amadora
- Pesca Comercial
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CATEGORIAS DE USO

Z4 – Zona de Lazer

Z5 – Corredores de
Dessedentação

USOS PERMITIDOS

USOS PERMISSÍVEIS / CONTROLADOS

- Implantação de infraestrutura de lazer
- Atividades de educação ambiental
- Enriquecimento florestal com espécies
nativas dos ecossistemas da região

- Banhos no reservatório (a depender da
qualidade da água)
- 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 arruamentos, praças,
parques e acessos secundários

- Segurança Patrimonial (Proteção com
cerca de todo o perímetro)
- Plantio de mudas e monitoramento da
área
- Abertura de pequenas vias de acesso para
o acesso de pessoas e animais para a
obtenção de água

- Pesquisa cientifica
- Implantação de instalações necessárias à
captação e condução de água e efluentes
tratados, desde que comprovada a outorga
do direito de uso da água, quando couber;
- Supressão vegetal, com fins de
manutenção das pequenas vias de acesso

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

USOS NÃO PERMITIDOS
- Depósito de combustíveis para
embarcações
- Recuperação de áreas com espécies
exóticas
- Supressão da vegetação nativa
- Caça
- Depósito de lixo
- Atividades extrativistas e minerarias
- Uso do fogo como elemento de manejo

- Caça
- Uso do fogo como elemento de manejo
- Cultivo de lavoura de qualquer espécie
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3.3. PARCERIAS NA IMPLANTAÇÃO DO PACUERA

Considerando a pressão por uso e ocupação do solo já existente ao qual estão expostas as zonas do
PACUERA da PCH Pirapetinga e visando prevenir a implantação e desenvolvimento de outras
atividades, além da instalação de cerca para proteção das áreas de APP do reservatório, aconselha-se
a manutenção de equipe da RIO PCH I de vistoria, que já atua diariamente na própria no reservatório
e na faixa de preservação, por meio do uso de embarcação náutica e de rondas na área.
Dentre as atividades a serem fiscalizadas estão: pastejo animal em área de APP, cultivo agrícola em
área imprópria, deposição de lixo, fogueiras, pesca, dessedentação de animais no reservatório fora
dos locais apropriados, construções, principalmente na área de preservação permanente do
reservatório e outras atividades que venham a comprometer a qualidade ambiental do reservatório e
seu entorno.
A RIO PCH I também deveria buscar estabelecer apoio, parcerias com órgãos e instituições públicas
que estejam envolvidos com a conservação e proteção do meio ambiente na região, assim como na
bacia do rio Itabapoana, tais como, Instituto Federal Fluminense – Campus de Bom Jesus de
Itabapoana (curso técnico em ciências agrárias), Ministério da Pesca e Aquicultura, IDAF (Instituto de
Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo), INCAPER (Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), EMATER-Rio, Secretaria de Turismo, Indústria e
Comércio e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Bom Jesus de Itabapoana, Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente e a Secretaria de Turismo e Esporte de São José do Calçado, polícia
ambiental estadual do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Essas parcerias podem facilitar a implantação das diretrizes do PACUERA da PCH Pirapetinga pela RIO
PCH I, assim como também podem possibilitar o desenvolvimento de iniciativas para além das áreas
de domínio da Usina, mas que ajudem a melhorar a qualidade ambiental da região, como por
exemplo a criação de corredores de conectividade entre as pequenas áreas de remanescentes da
Mata Atlântica e a APP do reservatório Pirapetinga, no desenvolvimento do turismo rural na região,
em função da beleza cênica.
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4. A PCH PIRAPETINGA NO CONTEXTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITABAPOANA

Na elaboração do PACUERA da PCH Pirapetinga, inclusive durante as reuniões com a comunidade
do entorno dos reservatórios das PCHs de Pedra do Garrafão e Pirapetinga foram levantados vários
impactos negativos da operação das diversas usinas no rio Itabapoana. Alguns deles inerentes a
implantação das mesmas e por esse motivo mitigáveis ou compensáveis, e outros que na realidade
tem conexão com outras atividades antrópicas na bacia e mesmo pelos efeitos do conjunto de
usinas hidrelétricas em operação.
Nas reuniões técnicas foi destacada a necessidade de avaliação dos impactos sinérgicos
decorrentes do conjunto de usinas hidrelétricas instaladas no rio Itabapoana, o que possibilitaria a
negociação em conjunto de ações (dos governos e também dos empreendedores) necessárias para
garantir a preservação ambiental da região.
Dessa forma, para finalizar o PACUERA da PCH Pirapetinga considera-se importante a inclusão de
um item abordando o conjunto das usinas hidrelétricas do rio Itabapoana.

4.1. IMPACTOS DO CONJUNTO DE USINAS HIDRELÉTRICAS NA BACIA DO RIO ITABAPOANA

Na bacia hidrográfica estão em operação as usinas hidrelétricas de Rosal, Calheiros, Franco
Amaral, Pirapetinga, e Pedra do Garrafão. Todas essas usinas operam a fio d´água e por esse
motivo não alteram a sazonalidade das vazões do rio Itabapoana. O tempo de residência dessas
usinas é muito reduzido, dessa forma elas não são as responsáveis sozinhas pela alteração da
qualidade da água ou pela presença de macrófitas nos reservatórios artificiais.
No entanto foram relatadas as consequências negativas para a deriva de ovas e larvas da operação
de ponta das usinas. Todas são despachadas para atender a demanda de energia de ponta do
sistema interligado brasileiro que vai de 15 às 21hs. Nesse período as usinas operam,
principalmente liberando a vazão máxima num período de poucas horas, gerando um efeito de
onda a jusante, e súbita variação do nível d´água prejudicando essa deriva. Além de gerarem uma
expectativa negativa da população ribeirinha nesse horário.
Todos os trabalhos, conduzidos a partir de levantamentos de campo, destacaram como pontos
principais:
•

Na bacia do rio Itabapoana, a migração das espécies listadas ocorre ao longo do canal
principal, não envolvendo tributários, o que se explica pelos portes relativamente
pequenos dos mesmos;
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•
•
•

•

A principal rota se desenvolve de forma contínua até o AHE Franca Amaral, onde há uma
barreira natural;
Após o AHE Franca Amaral, a cachoeira de Rosal atua como um segundo elemento seletivo
à migração da ictiofauna.
Acidentes geográficos que potencialmente impõem restrições à migração de peixes
encontram-se concentrados no espaço entre a UHE de Rosal e a cidade de Bom Jesus do
Itabapoana.
Duas quedas ocorrem na área em estudo, sendo que ambas representam obstáculos
naturais para os peixes. De montante para jusante, a primeira queda localiza-se entre o
eixo da UHE Rosal e o futuro reservatório da PCH Calheiros.

Este acidente consiste em um complexo de quedas no qual a formação de inúmeros remansos não
o torna potencialmente intransponível. Destaca-se que durante a estiagem o escoamento torna-se
laminar, impedindo ou ao menos dificultando sobremaneira a transposição do referido acidente.

Figura 4.1. Queda entre a UHE Rosal e o lago da PCH Calheiros

A queda da PCH Franca Amaral pode ser considerada intransponível para todas as espécies
migradoras da região. Nesta queda d'água, não existem áreas laterais expressivas, sendo que em
alguns trechos a queda se dá de maneira abrupta. A ausência de áreas onde a velocidade da
corrente seja menor, de tal forma que os peixes possam se concentrar implica que, para vencer
estes obstáculos, seria necessária a transposição de toda a queda, ou de grande parte dela, de
uma só vez, o que é praticamente impossível dada a velocidade da água e a altura da queda.
No que se referem às corredeiras, estas não exibem na bacia potencial para atuarem, de forma
isolada, como elementos fragmentadores do continunn ictiogeográfico do rio Itabapoana.
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Figura 4.2. Aspecto geral de corredeira do rio Itabapoana

Uma forma de minimizar o impacto gerado pela fragmentação do rio a partir da implantação de
barragens seria a instalação mecanismos de transposição.
Esta discussão foi elaborada quando da decisão de implantação de um mecanismo nas usinas. A
necessidade e/ou viabilidade de implantar mecanismo de transposição é apresentado na
ilustração abaixo, o que já foi superado no presente caso.
Em situações nas quais populações autossustentáveis ocorrem apenas abaixo do barramento, a
implantação de um sistema de transposição de peixes (STP) implicaria em comprometimento das
populações de jusante, sem benefícios à região a montante. Há a possibilidade ainda de que os
espécimes que transpuseram a barreira artificial não reproduzam a montante (ou não haja
condição para crescimento dos juvenis).
Em uma análise geral, implantar um mecanismo de transposição nesta situação implicaria em
aumentar a taxa de mortandade e reduzir o recrutamento.
No caso de existência de populações autossustentáveis a montante do barramento (e inexistência
destas condições), a implantação de um STP se justifica apenas quando o estrato de montante
contribui com o recrutamento de jusante.
Para que o sistema de transposição tenha significado na manutenção de populações ou estoques
de peixes é necessário que os resultados da desova se propaguem para os trechos inferiores. Esse
tema é tão ou mais crítico que a ascensão do peixe aos trechos superiores e tem sido
sistematicamente ignorado no planejamento dos mecanismos de transposição (QUIRÓS, 1988;
CLAY, 1995).
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Para que o sistema de transposição tenha significado na manutenção de populações ou estoques
de peixes é necessário que os resultados da desova se propaguem para os trechos inferiores. Esse
tema é tão ou mais crítico que a ascensão do peixe aos trechos superiores e tem sido
sistematicamente ignorado no planejamento dos mecanismos de transposição (QUIRÓS, 1988;
CLAY, 1995).
Um risco de uma tomada de decisão errada pode produzir o que PELICICE & AGOSTINHO (2007)
denominaram "armadilha ecológica". De acordo com os autores, um mecanismo de transposição
se torna uma armadilha ecológica quando os seguintes eventos ocorrem em conjunto: (1) existem
forças que atraem a espécie para o STP; (2) ocorre deslocamento unidirecional para montante; (3)
o ambiente a montante da barragem possui condições não adequadas ao recrutamento (i.e.,
ausência de áreas de desova e de crescimento) e (4) o ambiente abaixo da passagem possui
ambiente adequado ao recrutamento.
Dentro destes princípios não foram instalados mecanismos de transposição na PCH Pirapetinga e
Calheiros. No caso específico da PCH Calheiros, não foi evidenciada justificativa para a implantação
de escadas para peixes ou outros tipo de mecanismos de transposição, haja vista (1) a inexistência
de grupos que dependam de grandes deslocamentos para a reprodução na área de influência e (2)
a existência de barreira efetiva gerada pela barragem de Rosal, a montante do empreendimento.
Na PCH Pirapetinga, a ausência de mecanismo se justifica pela presença de barreira geográfica
(Cachoeira de Franca Amaral) localizada a poucos quilômetros do remanso de seu reservatório.
Para a PCH Pedra do Garrafão, em 6/12/2001 o IBAMA, por meio do Ofício nº 363/2001 IBAMA/DLQA/COGEL, após análise do Estudo de Impacto Ambiental, pede à PERFORMANCE
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CENTRAIS HIDRELÉTRICAS que contemplasse em seus estudos determinando, dentre outros
aspectos, que se encaminhasse detalhamento da escada para peixes que deve ser implantada na
PCH Pedra do Garrafão.
Desta forma, foi estudada e implantada escada para peixe do tipo ranhura vertical (vertical slot),
que se mostrou mais adequado, pois:
•
•
•
•
•
•

Favorece peixes de escama (Characiformes e Perciformes) e de couro (Siluriformes);
Possui baixa seletividade;
Faixa operativa do reservatório ampla, acima de 2,0 m;
Permite migração trófica;
Ascensão com qualquer profundidade sem mudanças significativas nas características
hidráulicas;
Custo de operação e manutenção baixo.

Figura 4.3. Vista geral da barragem da PCH Pedra do Garrafão e detalhe da escada para
peixe construída na ombreira direita

Essa ainda é uma questão básica com relação aos questionamentos obtidos durante as oficinas,
pois sempre surge a dúvida dos efeitos das usinas e barragens na ictiofauna.
Outro aspecto que surge em todas as barragens e usinas hidrelétricas implantadas refere-se aos
trechos de vazão reduzida (TVR) que existem em quase todas as usinas para aproveitamento do
potencial hidráulico. Esse arranjo gera necessariamente um trecho de rio com menores vazões,
principalmente nas estiagens. Esses trechos são mais visíveis e mais importantes nas PCHs
Pirapetinga, Rosal e Pedra do Garrafão. A minimização desses efeitos foi estudada no âmbito do
licenciamento das usinas e desse PACUERA.
Somado a isso os reservatórios criam situações de escoamento com baixas velocidades que podem
promover:
•

Situações inadequadas de qualidade da água e de proliferação de macrófitas;
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•
•

Situações para desenvolvimento de espécies de peixes mais aptas a esses novos
ambientes, o que pode gerar o desejo de produção e pesca dessas espécies;
Assoreamento de reservatórios e diminuição de sua vida útil.

Tudo isso gera além da necessidade da elaboração do PACUERA e sua implantação de fato, e
também a necessidade de uma avaliação ambiental da bacia para se possa ter uma situação
sustentável ´para as usinas e para os recursos naturais da região como um todo.

4.2. UM OLHAR INTEGRADO DOS CONFLITOS NA BACIA DO RIO ITABAPOANA

Os efeitos negativos identificados na bacia hidrográfica do rio Itabapoana advêm geralmente dos
conflitos de usos de recursos naturais:
•
•
•
•

Consumo de água e efluentes urbanos não tratados x qualidade da água;
Pesca predatória e conservação dos ambientes aquáticos;
Atividades agrícolas x conservação de ambientes terrestres;
Atividades agrícolas x qualidade da água.

Com base nessa visão de conjunto seria relevante elaborar uma Avaliação Ambiental Integrada
que possibilitasse a minimização dos efeitos do conjunto das usinas e na busca de soluções para os
conflitos de usos dos recursos naturais, soluções que passam pela participação de todos os
empreendedores e das instituições governamentais.
A Avaliação Ambiental Integrada (AAI) é um dos procedimentos construídos para dar resposta a
esta demanda, tendo por objetivo avaliar os impactos cumulativos e sinérgicos do conjunto de
empreendimentos previstos para uma região ou bacia hidrográfica.
A Empresa de Pesquisa Energética - EPE assim definiu os objetivos da AAI:
"Avaliação Ambiental Integrada (AAI) de aproveitamentos hidrelétricos situados em bacias
hidrográficas tem como objetivo avaliar a situação ambiental da bacia com os
empreendimentos hidrelétricos implantados e os potenciais barramentos, considerando
seus efeitos cumulativos e sinérgicos sobre os recursos naturais e as populações humanas, e
os usos atuais e potenciais dos recursos hídricos no horizonte atual e futuro de
planejamento. A AAI leva em conta a necessidade de compatibilizar a geração de energia
com a conservação da biodiversidade e manutenção dos fluxos gênicos, e sociodiversidade e
a tendência de desenvolvimento socioeconômico da bacia, a luz da legislação e dos
compromissos internacionais assumidos pelo governo federal." (in www.epe.gov.br).
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Assim se pretenderia:
•

•

Definir, avaliar, mapear e hierarquizar indicadores de sensibilidade ambiental e de impacto
ambiental, que permitam a quantificação e qualificação dos efeitos dos empreendimentos
hidrelétricos sobre as condições socioambientais prevalecentes;
Identificar efeitos sinérgicos e cumulativos dos impactos ambientais.

A avaliação da sensibilidade ambiental da bacia é realizada com base em indicadores de
sensibilidade construídos a partir dos resultados de um Diagnóstico Ambiental,. Assim, com base
na análise dos dados podem ser construídos indicadores de sensibilidade que, valorados e
ponderados, permitem sua integração à plataforma de um Sistema de Informações Geográficas SIG, dando origem a mapas de sensibilidade.
A avaliação da fragilidade ambiental é realizada com base em indicadores de impacto ambiental. A
partir de uma análise de impactos ambientais resultantes dos empreendimentos em questão na
bacia, procede-se a uma seleção dos impactos mais significativos e que, potencialmente sejam
capazes de gerar efeitos cumulativos e sinérgicos. Dessa forma, são construídos indicadores de
impacto, valorados e ponderados, de modo a serem integrados ao SIG, gerando Mapas de
Impactos Ambientais, que espacializam as diferentes intensidades de impactos.
A integração dos indicadores de sensibilidade ambiental com os indicadores de impacto
ambiental, ou seja, a sobreposição das áreas de sensibilidade com as intensidades e abrangências
de impactos, através do SIG, possibilita a construção dos Mapas de Fragilidade Ambiental. Com
base neles será possível realizar uma avaliação ambiental dos efeitos dos empreendimentos
hidrelétricos na bacia e identificar sua cumulatividade e sinergia.
A caracterização visa obter um panorama geral da bacia, de modo a permitir a identificação e
espacialização dos elementos que mais se destacam na situação atual, bem como suas tendências
evolutivas.
Os potenciais conflitos referem-se a problemas que de alguma forma se agravariam ou surgiriam
com a introdução dos empreendimentos hidrelétricos e estão relacionados com a socioeconomia,
o meio físico e o meio biótico.
São identificados os possíveis conflitos dos usos dos recursos hídricos e do solo, existentes e
potenciais.
A partir das etapas do estudo deverá ser desenvolvida uma integração das informações geradas,
subsidiando a compreensão da dinâmica socioeconômica da bacia e dos padrões culturais e
antropológicos, dos processos de intervenção antrópica sobre os ecossistemas, explicitando
situações críticas potenciais e existentes, suas relações de causa e efeito, as potencialidades da
região e os requisitos básicos para sustentabilidade em relação aos recursos naturais.
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A análise integrada considera o aproveitamento hidrelétrico em vias de início de construção e o
em operação, e as áreas mais frágeis em relação aos impactos mais significativos decorrentes
desses aproveitamentos.
É feita uma avaliação dos efeitos sinérgicos e cumulativos resultantes dos impactos ambientais
ocasionados pelo conjunto dos aproveitamentos hidrelétricos, considerando o uso e conservação
dos recursos naturais.
A AAI então é composta por seis principais atividades:
•
•
•

•
•
•

A seleção dos aspectos relevantes do ponto de vista da qualidade ambiental atual da bacia;
A construção dos indicadores de sensibilidade ambiental a partir dos aspectos relevantes
selecionados;
O cruzamento das sensibilidades e potencialidades integradas aplicados aos principais
efeitos sinérgicos e cumulativos, esperados para o conjunto de empreendimentos
hidrelétricos considerado.
A análise dos mapas de sensibilidade produzidos, resultado do cruzamento das fragilidades
e potencialidades com os principais efeitos sinérgicos e cumulativos.
A proposição de diretrizes e recomendações socioambientais, incluindo a seleção de
indicadores de sensibilidade para o acompanhamento da qualidade ambiental da bacia.
As conclusões desta etapa dos estudos, apresentada em uma síntese, além das
considerações finais e a proposição dos indicadores de sustentabilidade.

Assim é compreendida por sensibilidade a "propriedade de reagir que possuem os sistemas
ambientais e os ecossistemas, alterando o seu estado de qualidade, quando afetados por uma
ação humana." (Iara Verocai. Vocabulário Básico de Meio Ambiente. Rio de Janeiro,
FEEMA/PETROBRAS, 1990). O termo sensibilidade é utilizado com o intuito de identificar e
espacializar as áreas mais sensíveis da bacia, permitindo avaliar a integridade dos recursos
naturais, os aspectos qualitativos da paisagem e as diferentes situações socioeconômicas,
expressas em diferentes graus de sensibilidade.
E o termo fragilidade é utilizado com base na definição de Angel Ramos, segundo o qual "por
fragilidade ou vulnerabilidade do meio ambiente se entende o grau de suscetibilidade ao dano,
ante a incidência de determinadas ações. Pode definir-se também como o inverso da capacidade
de absorção de possíveis alterações sem que haja perda de qualidade" (FEEMA/PETROBRAS,
1990). Neste sentido, o termo fragilidade é utilizado para identificar situações e subespaços de
ocorrência de impactos decorrentes de empreendimentos em áreas já caracterizadas como
sensíveis.
A sequência de trabalho para montagem dos indicadores é mostrada no fluxograma a seguir
(Figura 4.4):
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Figura 4.4 - Sequência de Trabalho para montagem de indicadores

Após a análise do Diagnóstico da área de influência dos empreendimentos de foram integrada,
selecionam-se os indicadores de sensibilidade com as variáveis que o compõem, pela importância
do tema, seus desdobramentos, e os dados das variáveis que estão disponíveis para mapeamento
e acompanhamento ao longo do tempo.
Esta atividade tem por objetivo compor um conjunto de indicadores de sensibilidade ambiental
(ISA) a partir dos Aspectos Relevantes apresentados na fase de Diagnóstico.
Inicialmente, a partir de uma avaliação da listagem dos aspectos relevantes é eleita, através de
discussões realizadas pela equipe técnica, uma série preliminar de indicadores de sensibilidade,
considerados representativos da sensibilidade ambiental dos diversos fatores socioambientais
identificados na bacia. Em seguida, procede-se à identificação das variáveis mais adequadas a cada
indicador.
A seleção preliminar dos indicadores é, então, submetida a uma análise de consistência. Para
tanto s observados os seguintes pontos:
•
•
•
•
•

Necessidade de minimizar a sobreposição de informações ambientais;
Garantir o máximo são de objetividade nos mapeamentos;
Observar a disponibilidade de informações e avaliar a consistência do indicador em termos
de representatividade;
Observar as principais interfaces com o objetivo geral do trabalho;
Possibilidade de espacialização e extrapolação temporal das informações.

A construção das variáveis ambientais pode ser baseada na metodologia do sistema de
composição de indicadores ambientais da OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development) (Figura 4.5). O Sistema da OECD é baseado em indicadores ambientais que avaliam
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as condições de integridade, pressão e interesse social de preservação dos principais recursos
naturais. Essa metodologia classifica as variáveis por tipos: Pressão, Estado e Resposta.

Graus de
Sensibilidade

Indicador

Indicador de
Sensibilidade

Variável

Tipo

Peso

Parâmetro

Variável 1

Pressão – P

>0

Bacia

Variável 2

Estado – E

<1

Nacional

Variável 3

Resposta – R

…

Científico

Variável …

Restrição – Rest

Muito Baixo

1

Baixo

2

Médio

3

Alto

4

Σ=1

Figura 4.5 - Sistema de composição de indicadores

•

•
•

•
•

•
•
•

Sensibilidade da Qualidade da Água: Pelos dados do IQA (Índice de Qualidade da Água),
percentagem de esgotos tratados, densidade demográfica urbana e áreas agrícolas
(nutrientes e defensivos);
Sensibilidade à erosão dos solos: Pelos dados de tipos de solos, pluviosidade, e mapas de
uso e ocupação;
Sensibilidade dos ecossistemas terrestres: Pelo tamanho dos remanescentes de vegetação
florestal, pela conectividade de fragmentos florestais, pela concentração de Unidades de
Conservação e áreas de amortecimento, e áreas prioritárias para conservação;
Sensibilidade de pressão populacional: Pela densidade demográfica urbana e rural, pela
taxa de crescimento populacional anual, e pelos núcleos urbanas e infraestrutura viária;
Sensibilidade da infraestrutura de serviços essenciais: Pelo IDH-M, pelo percentual da
população atendida por serviço de abastecimento de água, e percentual de população
atendida por serviços de esgoto;
Sensibilidade das relações de mercado: Pela renda per capita, pelo índice de pobreza, e
pelos anos de estudo da população.
Sensibilidade de comprometimento da atividade econômica: Pelo PIB terciário, pela
intensidade econômica do uso do solo, e pela arrecadação municipal;
Sensibilidade econômica ao recebimento da compensação financeira do setor elétrico:
Pelo PIB terciário, pelo IDH-M, pelo dinamismo econômico medido pelo crescimento do PIB
e pela arrecadação municipal.

Os conceitos de cumulatividade e sinergia partem do princípio de que as mudanças ao meio
ambiente que são causadas por ações antrópicas em combinação com outras ações do passado,
presente ou futuras podem, de alguma forma, potencializar os efeitos ambientais em uma dada
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região, a partir de processos interativos e sobreposições sucessivas de processos de ocupação e
alteração humana.
Os efeitos cumulativos são entendidos como aqueles resultantes da simples soma de outros que
vão se sobrepondo em diferentes escalas temporais e espaciais por interação, combinação e
composição, de tal maneira que os efeitos gerados frequentemente superam a simples soma dos
impactos prévios isolados.
Os efeitos sinérgicos são entendidos, como aqueles que surgem da interação dos impactos entre
si, tal como a alteração na qualidade da água pode trazer consequências para a ictiofauna.
A partir da identificação dos principais processos impactantes, são selecionados os indicadores
capazes de representar uma avaliação com base em alguns atributos classificadores, tais como
importância, intensidade e abrangência, relativos aos impactos dos empreendimentos
hidrelétricos sobre o meio ambiente.
A listagem desses impactos ou efeitos é definida a partir daquela usualmente elaborada nos
estudos de impacto ambiental selecionando-se aqueles que trazem efeitos sinérgicos e
cumulativos.
A sinergia entre os efeitos é avaliada por uma matriz de interdependência, com maior grau aquele
efeito que tem maior número de correlações cruzadas.
Nesse sentido, define-se como fragilidade a superposição do mapeamento dos indicadores de
impactos cumulativos e sinérgicos, com grande probabilidade de ocorrência, ao mapeamento das
fragilidades, isto é, são consideradas áreas vulneráveis aquelas onde houver maior influência
espacial dos indicadores de impacto nas áreas frágeis.
A avaliação da lista dos impactos tem por objetivo identificar quais e como estes efeitos se
manifestam na bacia, em que medida eles podem se reproduzir e serem ampliados pelos
empreendimentos e quais outros impactos potencialmente podem vir a se manifestar.
A listagem de Impactos Ambientais resultante desta avaliação é objeto de análise visando agrupar
ou eliminar impactos em função de determinadas características. Os seguintes critérios são
usados:
•

•

Os impactos temporários e reversíveis através de medidas já consagradas no processo de
licenciamento ambiental são descartados. Neste caso se inserem, por exemplo, os
impactos decorrentes das obras para a implantação de usinas como a degradação de áreas
de empréstimo, bota-fora e canteiros, cuja recuperação é prevista no processo de
licenciamento;
Os impactos de incidência local, sem nenhum tipo de representação, seja por
cumulatividade ou por sinergia, com outros espaços, são descartados, tendo em vista que
os impactos a serem selecionados devem ser objetivamente distinguíveis, ou seja, devem
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•

poder ser mensurados na escala de trabalho exigida para o estudo. Este caso inclui, por
exemplo, as perdas de áreas decorrentes de obras secundárias, como acessos
permanentes, subestações, etc.;
Os impactos selecionados devem apresentar uma abrangência espacial diferenciada, de
forma que, sempre que necessário e pertinente, deve-se buscar agrupar impactos sobre
um mesmo fator ambiental ou decorrentes de um mesmo processo indutor. Impactos
geralmente analisados isoladamente nos estudos de impacto ambiental como, por
exemplo, a indução de processos erosivos, o transporte de sedimentos, o assoreamento de
corpos d'água, o aumento da turbidez da água, etc., devem ser reagrupados.

Identificação e
seleção dos
impactos
ambientais

Análise dos
Impactos
Ambientais

Composição dos
indicadores de
Impacto

Elaboração dos
Mapas de
Fragilidade

Identificação de
impactos ambientais
de AHEs

Avaliação da
Significância dos
Impactos

Integração da
significância e da
intensidade

Integração dos
mapas de impactos
aos de sensibilidade

Análise das
intervenções dos
AHEs

Avaliação da
Intensidade dos
Impactos

Quantificação da
abrangência

Elaboração dos
Mapas de
Fragilidade
Ambiental

Identificação de
impactos pertinentes
à bacia

Avaliação da
Abrangência dos
Impactos

Seleção dos
impactos a serem
analisados

Elaboração de
Mapas de Impactos
Ambientais
Análise dos
Impactos Ambientais

Revisão da
consistência dos
Indicadores
Revisão da divisão
da bacia em
subáreas
Análise dos
resultados

Figura 4.6- Sequência para elaboração de mapas de fragilidade (EPE/2007)

Para a avaliação da Intensidade dos Impactos, busca-se identificar características básicas dos
aproveitamentos hidrelétricos avaliados que permitissem uma visão mais precisa da diferença na
participação de cada empreendimento na geração de processos indutores de impactos, tais como:
•
•
•
•
•
•

Regime de Operação;
Tempo de Residência;
Potência;
Área do Reservatório;
Trecho de Vazão Reduzida;
Altura da Barragem (a dimensão vertical da barragem foi utilizada para aferir as
dificuldades relativas à transposição para a ictiofauna).

A representação espacial dos impactos é realizada a partir da identificação dos elementos
geográficos que podem melhor representar os espaços ou os recursos naturais envolvidos
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diretamente em cada impacto ambiental. Seu objetivo é permitir a identificação da manifestação
espacial dos efeitos de cada impacto, possibilitando sua inclusão no SIG, de modo a que se
viabilize que a análise de impactos seja integrada à análise de Sensibilidade Ambiental, gerando
mapas de Fragilidade Ambiental, que associam os impactos às áreas sensíveis identificadas na
bacia.
São identificadas como abrangências às quais os impactos podem estar associados:
•
•

•

•

O reservatório: refere-se aos efeitos restritos ao reservatório ou ao território ocupado pela
sua formação, acrescido de uma zona ou faixa de 2 km no entorno do reservatório;
O trecho a jusante: compreende uma faixa de 10 km no entorno do trecho a jusante do
barramento até o encontro do próximo afluente ou o remanso do reservatório do próximo
empreendimento nesta direção.
Os municípios: abrangendo os municípios sob influência direta de cada empreendimento,
ou seja, aqueles cujo território é parcialmente inundado pela formação do reservatório ou
que sediam a UHE;
A sub-bacia: associado a toda a sub-bacia onde se insere o empreendimento.

O fluxograma a seguir ilustra os procedimentos adotados:
SIGNIFICÂNCIA

• Cumulatividade
• Reversibilidade
• Sinergia
• Importância
• Forma de Incidência
• Distributividade
•Tempo de Incidência
• Prazo de Permanência
• Probabilidade
•Sentido

INTENSIDADE

•Altura da Barragem
•Potência
•Área do Reservatório
•Tempo de Residência
•Trecho de Vazão Reduzida

ABRANGÊNCIA

•Regime de Operação
•Reservatório + 2 km
•Trecho Jusante
•Sub-Bacia
•Municípios

Integração ao SIG

Mapas de Impactos Ambientais

Figura 4.7- Elementos de Composição dos Impactos Ambientais (EPE-2007)
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O SIG é a ferramenta que viabiliza a construção dos mapas de fragilidade, isto é, a superposição
dos mapas de indicadores de impactos e dos mapas de sensibilidade para identificação dos mapas
de fragilidade. Sua estrutura permite a agregação das informações dos diversos temas estudados
em uma base de dados única. A partir da estruturação dos bancos de dados, tendo por objetivo a
elaboração dos Mapas de Fragilidade Ambiental, é possível criar padrões compatíveis entre a
estrutura de dados voltados para absorver os indicadores de sensibilidade ambiental e aquela
destinada aos indicadores de impacto ambiental.
O fluxograma a seguir mostra a sequencia dos procedimentos.

Construção de
Indicadores de
Sensibilidade
Ambiental

Mapeamento dos
Indicadores de
Sensibilidade
Ambiental

Integração dos
Mapas de
Sensibilidade
Ambiental

Identificação de
Fragilidades e
Potencialidades

Construção de
Indicadores de
Impacto
Ambiental

Mapeamento dos
Indicadores de
Impacto Ambiental

Identificação
de Efeitos
Cumulativos
e Sinérgicos

Figura 4.8. Identificação de Fragilidades e Potencialidades (EPE ,2007)
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ANEXOS
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