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- Departamento Nacional de Trânsito

DRH
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I DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
1.1 INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO
1.1.1 Identificação
O presente Plano de Uso e Ocupação do Solo refere-se ao Reservatório
Itaúba da Usina Hidrelétrica Itaúba, localizado no Sistema Jacuí..
1.1.2 Situação e localização
O Reservatório Itaúba localiza-se na porção centro-norte do Estado do
Rio Grande do Sul e se insere no território dos municípios de Estrela Velha, Júlio de
Castilhos, Pinhal Grande e Salto do Jacuí.
A localização da UHE Itaúba em relação ao estado do RS é apresentada
na figura 1.1.1.

Figura 1.1.1 – Localização da UHE Itaúba no Estado do Rio Grande do Sul.
A prancha 1.1.1 apresenta a localização da UHE Itaúba e seu
reservatório no contexto dos municípios e das bacias hidrográficas do Estado.
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1.1.3 Descrição e porte
A UHE Itaúba foi implantada antes da década de 80 sendo, portanto, é
anterior às normas que definiram o processo de Licenciamento Ambiental hoje
vigente. Mesmo assim, a CEEE-GT, em 2001, regularizou o licenciamento ambiental e,
atualmente, a UHE dispõe de Licença de Operação vigente emitida pela FEPAM.
A Usina Hidrelétrica de Itaúba é o quarto aproveitamento do Rio Jacuí a
contar da nascente. Sua barragem está 39 km a jusante da UHE Governador Leonel
de Moura Brizola e 40 km a montante da UHE Dona Francisca. A porção da Bacia
Hidrográfica do Rio Jacuí que contribui para a formação do reservatório, possui uma
área de 10.600 km².
A usina possui quatro unidades geradoras de 125 MW. A unidade quatro
da UHE foi entregue à operação em primeiro de outubro de 1978 e sua inauguração
oficial ocorreu em 9 de novembro do mesmo ano. A casa de força está situada ao lado
do vertedouro, no município de Pinhal Grande.
No local do aproveitamento, o Rio Jacuí corre no fundo de um vale
estreito em forma de ferradura, na zona de transição do Planalto Central para a
Depressão Central. A barragem do Reservatório Itaúba, com 97 m de altura, é do tipo
gravidade de enrocamento com núcleo de argila e forma o reservatório de
regularização semanal, com aproximadamente 13,29 Km² de área e perímetro de
140,55 km (1), com um desnível de aproximadamente 90 m.

II OBJETIVO
O objetivo do “Plano de Uso e Ocupação do Solo no entorno do
Reservatório Itaúba” é determinar regras para o uso e ocupação do solo nas áreas de
entorno do reservatório, que passarão a fundamentar as decisões da CEEE-GT no
processo de gestão das áreas de sua propriedade. Também as áreas de propriedade
de terceiros, no entorno do reservatório, passarão a ter oferecida, como diretriz, a
utilização do Plano.
O Plano de Uso e Ocupação do Solo foi executado com base no
diagnóstico sócio-ambiental e na legislação vigente, a partir do qual foi proposto o
zoneamento ambiental do reservatório e entorno, com indicação de áreas destinadas à
preservação, conservação e usos múltiplos passíveis de serem implantados nestas
áreas.

III JUSTIFICATIVA
A elaboração do Zoneamento Ambiental das áreas de entorno do
Reservatório Itaúba atende às condicionantes da Licença de Operação da UHE Itaúba.

(1)

Área e perímetro referidos ao N.A. Máximo Normal de Operação (com base em
mapeamento por restituição aerofotogramétrica realizada em 2003).
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IV ASPECTOS LEGAIS
4.1 INTRODUÇÃO
A elaboração de um Plano de Uso e Ocupação do Solo viável e que
busque a harmonização do desenvolvimento urbano e social com o meio no qual se
insere e com as necessidades ambientais, tem como pré-requisito o conhecimento e
análise detalhada da legislação vigente.
Visando a compatibilização do Plano de Uso e Ocupação do Solo no
Entorno do Reservatório Itaúba com a legislação, tanto de âmbito municipal, quanto
federal e estadual, foi realizada uma pesquisa da legislação vigente atuante na faixa
de interesse (até 1.100 metros de distância do reservatório), principalmente nos
Capítulos e Artigos que tratam de questões relevantes para a Proposta de Zoneamento
Ambiental.
4.2 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE
A legislação em vigor no Brasil, relativa à questão ambiental, se
fundamenta-se em três fontes principais que devem ser destacadas: a Constituição
Federal de 1988, promulgada em 05 de outubro de 1988, a Lei Federal nº. 6.938, de
31.08.81, publicada no DOU de 02 de setembro de 1981, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente e a Lei Federal nº 4.771, de 15.09.65, publicada no DOU
de 19 de setembro de 1965, que institui o Código Florestal, com suas respectivas
normas regulamentadoras e complementares.
Antes da edição do Código Florestal de 1965, o regramento vigente era o
Decreto n° 23.793, de 23 de janeiro de 1934, que aprovou o primeiro Código Florestal,
onde passou a disciplinar toda a matéria referente às florestas. O Código Florestal de 1934
manteve a categoria de florestas protetoras estabelecidas no Decreto n° 4.421, de 28 de
dezembro de 1921 e estabeleceu outras categorias, tais como as florestas de rendimento,
onde estas eram todas aquelas que não fossem classificadas como “protetoras”
“remanescentes” ou “modelo”. Ampliou-se assim, o regime de permissão de exploração
florestal com finalidades econômicas. O Código era voltado para a produção industrial dos
denominados “produtos florestais”.
Na esteira da norma constitucional, verifica-se que a Constituição
Federal contempla os princípios norteadores das demais normas que regulam
quaisquer relações sociais e ambientais a serem estabelecidas. Neste sentido a
Constituição traz no seu conteúdo a relação entre preservação ambiental dos espaços
protegidos, que pressupõe o desenvolvimento sustentável e o aproveitamento racional
dos recursos naturais.
O desconhecimento da legislação ambiental aplicável, agregada a uma
política pública ineficaz, que não consegue, de forma preventiva, ordenar e fiscalizar
as questões ambientais em áreas urbanas ou até mesmo áreas rurais com
características urbanas, resulta na ocupação desordenada que, por via de
conseqüência, gera a violação aos princípios constitucionais e às normas
regulamentadoras que norteiam a proteção florestal e respectivas áreas de
preservação permanente.
A Constituição Federal aborda o tema em seu Art. 225, onde “Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
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essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”
Ainda, no parágrafo 1º, inciso III, do mesmo artigo da Magna Carta, que
“para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...) III –
definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a
serem especialmente protegidos sendo a alteração e a supressão permitidas somente
através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos
que justifiquem sua proteção.”
Na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (nº. 6.938/81) um dos
instrumentos desta Política é justamente “a criação de espaços territoriais
especialmente protegidos pelo Poder Público Federal, estadual e municipal, tais como
áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas
extrativistas.” (Art. 9º, VI).
O Decreto Federal n.º 99.274/90, que dispõe sobre a aplicação da Lei da
Política Nacional do Meio Ambiente, confirmou o poder regulamentar do CONAMA ao
definir que “compete ao CONAMA estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao
controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional
dos recursos ambientais, principalmente os hídricos; deliberar, no âmbito de sua
competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente
ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida; deliberar, sob a
forma de resoluções, proposições, recomendações e moções, visando o cumprimento
dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente” (Art. 7º., VI, VIII e XVIII).
A Lei Federal nº. 4.771/65, que instituiu o Código Florestal Brasileiro, com as
alterações incorporadas a partir da Medida Provisória n°. 2166-67/01, publicada no DOU
em 25 de agosto de 2001, embora não tenha a estrutura formal de um código, contempla
os principais aspectos de proteção florestal cujo detalhamento fica por conta de
regulamentos, resoluções, instruções e portarias editados pelos órgãos competentes para
gerir esse recurso natural. Trata-se, neste caso, de medidas adotadas pelo IBAMA, por
Órgãos Ambientais Estaduais e pelas Prefeituras Municipais, além de leis editadas pelo
legislativo dos três níveis da federação, atendendo às respectivas competências
constitucionais.
O objeto do Código Florestal é a tutela jurídica da floresta e, para atendê-la,
ele estabelece os parâmetros para a sua proteção, impõe sanções para o seu mau uso e
define regras básicas para a sua exploração econômica.
Ainda devem ser consideradas a Lei Federal n°. 7.754/89, que estabelece
medidas para proteção das florestas existentes nas nascentes dos rios e dá outras
providências e a Lei de Crimes Ambientais n°. 9.605/98, que dispõe sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências.
A Resolução CONAMA nº. 4/85, publicada no DOU em 20 de janeiro de
1986, além de regulamentar o Art. 18 do Código Florestal com seu Art. 1, estabeleceu em
seu Art. 3, espaços territoriais especialmente protegidos (reservas ecológicas), dentre os
quais aquele “ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais...”
O artigo 3º da Resolução nº. 04/85 permaneceu em vigor até o advento
das Resoluções nº. 302/02 e nº. 303/02 do CONAMA que dispõem, respectivamente,
sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de
reservatórios artificiais e naturais.
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Assim, atualmente, as áreas de preservação permanente são definidas no
Código Florestal Federal (Lei Federal n°. 4.771, de 15 de setembro de 1965), no Código
Estadual do Meio Ambiente (Lei n° 11.520, de 04 de agosto de 2000), nas Resoluções do
CONAMA n°. 302 e nº. 303, de 20 de março de 2002, e na Resolução CONAMA n°. 369/06.
4.2.1 Legislação Federal
4.2.1.1 Constituição Federal de 1988
- Art. 5, XXIII: a propriedade atenderá a sua função social;
- Art. 20, III: define o domínio público das águas da União;
- Art. 30, I, II e VIII: Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de
interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber e
promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
- Art. 170, III: A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observada a função social da propriedade;
- Art. 182: A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes.
- Art. 186, II: A função social é cumprida quando a propriedade rural
atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei,
aos seguintes requisitos: (...) utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e
preservação do meio ambiente;
- Art. 225: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
- Art. 231: São reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar
todos os seus bens.
4.1.1.2 Legislação Ordinária
• Decreto nº 24.643, de 10.07.1934: Institui o Código de Águas;
• Lei nº 3.924, de 26.07.1961: Dispõe sobre monumentos históricos e
arqueológicos;
• Lei nº 4.504, de 30.11.1964 - Dispõe sobre o Estatuto da Terra e dá
outras providências;
• Lei Federal nº 4.771, de 15.09.65, que institui o Código Florestal e Medida
Provisória n° 2.166-67/01 que alterou os arts. 1º, 4º, 14º, 16º e 44º do
Código Florestal:
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As florestas existentes no território nacional e as demais formas de
vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse
comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com
as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei (4.771/65)
estabelecem.
- Na MP 2.166-67/01, Art. 1, § 2º:
“(...) II área de preservação permanente: área protegida nos termos
dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bemestar das populações humanas;
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas;” (...)
- No Código Florestal de 1965, Art. 2: Consideram-se de preservação
permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural
situadas: a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em
faixa marginal cuja largura mínima será: 1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de
menos de 10 (dez) metros de largura; 2 - de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água
que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura; 3 - de 100 (cem) metros para
os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 4 - de
200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura; 5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que
tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros; b) ao redor das lagoas, lagos ou
reservatórios d'água naturais ou artificiais; c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos
chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo
de 50 (cinqüenta) metros de largura; d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive; f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de
mangues; g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo,
em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; h) em altitude
superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação. Parágrafo
único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros
urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações
urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos
diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.
- No Código Florestal de 1965, Art. 3, §1º: Consideram-se, ainda, de
preservação permanentes, quando assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e
demais formas de vegetação natural destinadas: (...) § 1° A supressão total ou parcial de
florestas de preservação permanente só será admitida com prévia autorização do Poder
Executivo Federal, quando for necessária à execução de obras, planos, atividades ou
projetos de utilidade pública ou interesse social.
- Na MP 2.166-67/01, Art. 4: “A supressão de vegetação em área de
preservação permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de
interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo
próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto.
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§ 1o A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de
autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber,
do órgão federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2o deste artigo.
§ 2o A supressão de vegetação em área de preservação permanente situada
em área urbana, dependerá de autorização do órgão ambiental competente, desde que o
município possua conselho de meio ambiente com caráter deliberativo e plano diretor,
mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual competente fundamentada em
parecer técnico.
§ 3o O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual e
de baixo impacto ambiental, assim definido em regulamento, da vegetação em área de
preservação permanente.
§ 4o O órgão ambiental competente indicará, previamente à emissão da
autorização para a supressão de vegetação em área de preservação permanente, as
medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor.
§ 5o (...)
§ 6o Na implantação de reservatório artificial é obrigatória a desapropriação
ou aquisição, pelo empreendedor, das áreas de preservação permanente criadas no seu
entorno, cujos parâmetros e regime de uso serão definidos por resolução do CONAMA.
§ 7o É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação
permanente, para obtenção de água, desde que não exija a supressão e não comprometa a
regeneração e a manutenção a longo prazo da vegetação nativa.”
- Art. 26, letra b: Constituem contravenções penais, puníveis com três meses
a um ano de prisão simples ou multa de uma a cem vezes o salário-mínimo mensal, do
lugar e da data da infração ou ambas as penas cumulativamente: (...) b) cortar árvores em
florestas de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente;
- Art. 31, letra b: São circunstâncias que agravam a pena, além das
previstas no Código Penal e na Lei de Contravenções Penais: (...) b) cometer a infração
contra a floresta de preservação permanente ou material dela provindo.
• Decreto nº. 59.428, de 27.10.1966: Regulamenta o Estatuto da Terra;
• Lei nº. 5.197, de 03.01.1967: Dispõe sobre a proteção à fauna e dá
outras providências.
• Lei nº. 6.513, de 20.12.1977: Dispõe sobre a criação de Áreas Especiais e
de Locais de Interesse Turístico; sobre o Inventário com finalidades
turísticas dos bens de valor cultural e natural; acrescenta inciso ao Art. 2º
da Lei nº. 4.132, de 10 de setembro de 1962; altera a redação e
acrescenta dispositivo à Lei nº. 4.717, de 29 de junho de 1965; e dá
outras providências.
• Lei Federal nº. 6.766/79: Proíbe parcelamento do solo em áreas de
preservação permanente.
- Art. 3, V: Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos
em zonas urbanas ou de expansão urbana, assim definidas por lei municipal. Parágrafo
único - Não será permitido o parcelamento do solo: (...) em áreas de preservação ecológica
ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.
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• Lei Federal nº. 6.938/81, de 31.08.81, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente;
- Art. 2, I: A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes
princípios: (...) ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o
meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido,
tendo em vista o uso coletivo;
- Art. 4, I, VI: A Política Nacional do Meio Ambiente visará: à
compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação da qualidade do
meio ambiente e do equilíbrio ecológico; (...) à preservação e restauração dos recursos
ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo
para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida;
- Art. 14: Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal,
estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou
correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental
sujeitará os transgressores.
• Lei nº. 7.347, de 24.07.1985: Disciplina a Ação Civil Pública de
Responsabilidade Por Danos Causados ao Meio Ambiente, ao Consumidor,
a Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico e
Paisagístico (Vetado) e dá outras Providências.
• Lei Federal nº. 7.679/88: Dispõe sobre a proibição da pesca de espécies
em período de reprodução e dá outras providências.
• Lei Federal n°. 7.754/89, estabelece medidas para proteção das florestas
existentes nascentes dos rios e dá outras providências.
• Decreto nº. 99.274, de 06.06.1990: Regulamenta a Lei nº. 6.902, de 27
de abril de 1981, e a Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
dispõem, respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas
de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá
outras providências.
• Lei nº. 9.433, de 08.01.1997: Institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
regulamenta o inciso XIX do Art. 21 da Constituição Federal, e altera o
Art. 1º da Lei nº. 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº.
7.990, de 28 de dezembro de 1989.
• Lei de Crimes Ambientais n°. 9.605/98, que dispõe sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente, e dá outras providências:
- Art. 38: Destruir ou danificar floresta considerada de preservação
permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de
proteção: Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.
- Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação
permanente, sem permissão da autoridade competente: Pena - detenção, de um a três
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anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
- Art. 44: Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de
preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de
minerais: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
• Lei Federal nº. 9.785, 29.1.99: Altera o Decreto-Lei nº. 3.365, de 21 de
junho de 1941 (desapropriação por utilidade pública) e as Leis nº. 6.015,
de 31 de dezembro de 1973 (registros públicos) e nº. 6.766, de 9 de
dezembro de 1979 (parcelamento do solo urbano).
- Art. 13, I: Cabe aos Estados disciplinar a aprovação pelos Municípios de
loteamentos e desmembramentos nas seguintes condições: (...) I - quando localizados em
áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio
cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou
federal.
• Decreto nº. 3.179/99 que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais:
- Art. 25: Destruir ou danificar floresta considerada de preservação
permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de
proteção;
- Art. 26: Cortar árvores em floresta
permanente, sem permissão da autoridade competente;

considerada de preservação

- Art. 30: Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de
preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de
minerais.
• Decreto nº. 87.648/82: Regulamento do tráfego marítimo, para controle e
licenciamento da navegação nacional, de todas as modalidades, incluindo
embarcações de lazer, com propulsão a motor ou vela.
• Lei nº. 10.257/2001 – Estatuto da Cidade:
- Art. 1º, Parágrafo único: estabelece normas de ordem pública e interesse
social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e
do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.
- Art. 2º: A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as
seguintes diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte
e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
II – gestão democrática por meio da participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução
e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores
da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social;
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial
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da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de
influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos
negativos sobre o meio ambiente;
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços
públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados
em relação à infra-estrutura urbana;
d) ...
e) ...
f) a deterioração das áreas urbanizadas;
g) a poluição e a degradação ambiental;
VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais,
tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área
de influência;
VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de
expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e
econômica do Município e do território sob sua área de influência;
IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de
urbanização;
X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e
financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a
privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos
diferentes segmentos sociais;
XI – ...
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e
construído, ..., paisagístico e ...;
XIII – ...
XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por
população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização,
uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população
e as normas ambientais;
XV – ...
XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na
promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido
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o interesse social.
• Lei nº. 11.428/2006 – Lei da Mata Atlântica.
4.2.1.3 Resoluções do CONAMA
As Resoluções do CONAMA são normas que visam a definição de
diretrizes para a aplicação da Política Nacional de Meio Ambiente e emanam do poder
delegado decorrente da Lei nº. 6.938/81, em seu Art. 6º.
• Resolução CONAMA nº. 04/1985: Dispõe sobre Reservas Ecológicas. O
artigo 3º, da Resolução 04/85 permaneceu em vigor até o advento das
Resoluções 302/02 e 303/02, do CONAMA que dispuseram,
respectivamente, sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de
Preservação Permanente de reservatórios artificiais e sobre os
parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.
• Resolução CONAMA nº. 10/1988: Define as Áreas de Preservação
Ambiental.
• Resolução CONAMA nº. 237/1997: Define a obrigatoriedade no
Licenciamento Ambiental, baseado nos resultados de estudo ambiental
prévio, para atividades utilizadoras dos recursos ambientais.
• Resolução do CONAMA n°. 302/2002: Define as dimensões e proibições
ao uso das Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais.
• Resolução do CONAMA nº. 303/2002: Define as dimensões e proibições
ao uso das Áreas de Preservação Permanente de unidades de paisagem
naturais, como cursos d’água, nascentes, topos de morro, áreas de
declive maior que 45º, etc.
• Resolução CONAMA n°. 369/2006: Estabelece as normas para o
licenciamento de uso de Áreas de Preservação Permanente.
• Resolução CONAMA no 425/2010: Dispõe sobre critérios para a
caracterização de atividades e empreendimentos agropecuários
sustentáveis do agricultor familiar, empreendedor rural familiar, e dos
povos e comunidades tradicionais como de interesse social para fins de
produção, intervenção e recuperação de Áreas de Preservação
Permanente e outras de uso limitado.
Por fim, importante destacar que por força do Art. 30, VIII da CF/88 e a Lei
Orgânica do Município, poderá a área no entorno de cada reservatório ser considerada
como urbana, sendo aplicado o Art. 2º da Resolução CONAMA nº. 302/2002, passando a
área de preservação permanente de 100 metros para 30 metros. No entanto, deverá o
Município atender aos requisitos constantes no Art. 2º, V, a e b da mesma Resolução.
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4.2.2 Legislação Estadual do Rio Grande do Sul
4.1.2.1 Legislação Ordinária
• Lei nº 7.488/81: Dispõe sobre a proteção do meio ambiente e controle da
poluição e dá outras providências;
• Lei nº 8.108/85: Dispõe sobre a criação de Áreas Especiais e de Locais de
Interesse Turístico de que trata a Lei Federal nº 6513, de 20.12.1977 e dá
outras providências;
• Lei nº 8.735/88: Estabelece os princípios e normas básicas para a
proteção dos recursos hídricos do Estado e dá outras providências;
• Lei Estadual nº 9.519/92 que institui o Código Florestal do Estado do Rio
Grande do Sul;
• Lei nº 10.350/94: Cria o Sistema Estadual de Recursos Hídricos,
regulamentando o Art. 171 da Constituição Estadual;
• Lei nº 10.116/94: Institui a Lei de Desenvolvimento Urbano do Estado,
que dispõe sobre critérios e requisitos mínimos para a definição e
delimitação de áreas urbanas, sobre as diretrizes e normas gerais de
parcelamento do solo para fins urbanos, sobre elaboração de planos e de
diretrizes gerais de ocupação do território pelos municípios e dá outras
providências;
• Decreto Estadual nº. 37.033/96: Regulamenta a Outorga do direito do
uso das Águas.
- Art. 1º - “As águas de domínio do Estado do Rio Grande do Sul, superficiais
e subterrâneas, somente poderão ser objeto de uso após outorga, (...).”
- Art. 2º - “Para fins deste Regulamento, entende-se como uso da água
qualquer utilização, serviço ou obra em recurso hídrico, independentemente de haver ou
não retirada de água, barramento ou lançamento de efluentes, que altere seu
regime ou suas condições qualitativas ou quantitativas.”
- Art. 3º - “A outorga confere apenas direito de uso da água, ficando o
outorgado obrigado a cumprir as disposições do Código de águas, leis subseqüentes e seus
regulamentos, bem como a legislação ambiental, de controle da poluição e sanitária.”
• Código Estadual do Meio Ambiente (Lei n° 11.520, de 04 de agosto de
2000):
- Art. 155, II: Consideram-se de preservação permanente, além das
definidas em legislação, as áreas, a vegetação nativa e demais formas de vegetação
situadas: (...) ao redor das lagoas, lagos e de reservatórios d'água naturais ou
artificiais.
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4.1.3 Legislação Municipal
A legislação municipal solicitada aos municípios limítrofes ao
reservatório Itaúba, que dispõe sobre a definição do perímetro urbano, legislação
ambiental, Plano Diretor e Lei Orgânica foi enviada pelos municípios de Salto do Jacuí,
Júlio de Castilhos, Estrela Velha e Pinhal Grande.
A legislação municipal, que define o perímetro urbano, foi enviada pelos
municípios de Salto do Jacuí e Estrela Velha e estão listadas a seguir.
Salto do Jacuí
• Lei nº 024 de 21 de junho de 1983: Dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano e dá outras providências.
• Lei nº 1.560 de 02 de janeiro de 2007: Altera o perímetro urbano e dá
outras providências. Fica alterado o perímetro urbano da sede e do
Distrito de Passo Real.

Estrela Velha
• Lei nº 066 de 01 de agosto de 1997: Dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano e dá outras providências.
• Lei nº 165 de 03 de dezembro de 1998: Cria o Distrito de Itaúba e
estabelece o perímetro urbano da Sede do Distrito.
• Lei nº 166 de 03 de dezembro de 1998: Cria o Distrito de Estrela Velha
(Sede do Município) e estabelece o perímetro urbano da Sede do
Distrito.
• Lei nº 167 de 03 de dezembro de 1998: Cria o Distrito de São Luiz e
estabelece o perímetro urbano da Sede do Distrito.
• Lei nº 168 de 03 de dezembro de 1998: Cria o Distrito de Rincão da
Estrela e estabelece o perímetro urbano da Sede do Distrito.
• Lei nº 274 de 06 de setembro de 2000: Altera o perímetro urbano da
cidade de Estrela Velha e dá outras providências.
• Lei nº 642 de 25 de janeiro de 2006: Altera o perímetro urbano da cidade
de Estrela Velha e dá outras providências.
Os municípios de Salto do Jacuí, Júlio de Castilhos, Estrela Velha e
Pinhal Grande contam com Lei Orgânica Municipal. A seguir são apresentados os
artigos na lei referida lei que dispõem sobre a política urbana e ambiental.
Salto do Jacuí
• Título V Capítulo III - Do Meio Ambiente Art. 208 a 224. Capítulo IV Da
Política Urbana Art. 225 a 234 (de 20 de dezembro de 2005).
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Estrela Velha
• Título IV Capítulo VII - Da Política Urbana Art 154 a 155. Capítulo VIII Do Meio Ambiente Art. 156 a 160 (de 30 outubro 2000).
Júlio de Castilhos
• Título IV Capítulo I - Seção VI Do Meio Ambiente Art 200 a 202. Seção IX
- Da Política Urbana Art. 207 (de 20 novembro 2007).
Pinhal Grande
• Título V Capítulo II - Da Política Urbana Art. 143 a 147 Título VI Capítulo
IV - Do Meio Ambiente Art. 178 ao 183 (de 08 de junho de 1999 e
emenda nº 001 de dezembro de 2007).
4.3 APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE
4.3.1 Parcelamento do Solo
As Áreas de Preservação Permanente (APP) desempenham papel
ecológico, onde a sua existência e manutenção estão relacionadas à preservação dos
recursos hídricos, da paisagem, da estabilidade geológica, da diversidade biológica,
entre outros. As APPs existentes no entorno dos reservatórios artificiais têm grande
importância nas zonas urbanas e rurais, pois possuem a função de preservação dos
recursos hídricos.
O Art. 2º do Código Florestal de 1965, Lei nº 4.771, estabeleceu a APP
que, conforme disposto em seu artigo 2º, pode ter diferentes formas. No caso
presente, o interesse é investigar as formas de adequação do regime legal das APPs
situadas ao redor de reservatórios artificiais.
Importante salientar que o artigo 2º do Código Florestal, ao definir
diferentes possibilidades de APPs, buscou adaptar-se às diversas realidades locais. É
fácil se observar que, diferentemente do que foi feito com praticamente todas as áreas
declaradas de preservação permanente, a alínea b do artigo 2º não delimitou uma
faixa a ser considerada como área de preservação permanente ao redor dos
reservatórios artificiais.
Para tanto, com o advento da Resolução CONAMA nº 302/2002, tal
lacuna foi preenchida, no momento em que define metragem e diretrizes específicas
para a delimitação das APPs no entorno dos reservatórios artificiais. Porém, esta
definição de metragem encontra-se em vigor a partir da edição da Resolução, não
podendo retroagir a sua aplicação, conforme explicitado no item 4.3.3.
Além do mais o Art. 3º, V, da Lei Federal nº. 6.766/79, que dispõe sobre a
proibição de parcelamento do solo em áreas de preservação permanente, explicita:
“Art. 3º, V: Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos
em zonas urbanas ou de expansão urbana, assim definidas por lei municipal.
Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo: (...) em áreas
de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias
suportáveis, até a sua correção”.
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Ainda, segundo a Lei Federal nº. 9.785, de 29.01.99, cabe aos Estados
disciplinar a aprovação pelos Municípios de loteamentos e desmembramentos nas seguintes
condições:
(...) I - quando localizados em áreas de interesse especial, tais como as de proteção de
mananciais ou do patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas
por legislação estadual ou federal.
Neste sentido, o advento da referida Lei, apenas reforça o que a própria Lei
de Parcelamento já dizia, onde os espaços territoriais protegidos não poderão ser objetos de
parcelamento de solo, estando totalmente intocados.
4.3.1.1 Áreas de Preservação Permanente (APPs)
O Art. 3º da Resolução CONAMA nº. 302/2002 determina que:
“Constitui Área de Preservação Permanente a área com largura mínima, em
projeção horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível
máximo normal de:
I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas
consolidadas e cem metros para áreas rurais.
II - quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de geração de
energia elétrica com até dez hectares, sem prejuízo da compensação ambiental.
III - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados
em abastecimento público ou geração de energia elétrica, com até vinte hectares de
superfície e localizados em área rural.”
§ 1º Os limites da Área de Preservação Permanente, previstos no inciso I,
poderão ser ampliados ou reduzidos, observando-se o patamar mínimo de trinta metros,
conforme estabelecido no licenciamento ambiental e no plano de recursos hídricos da bacia
onde o reservatório se insere, se houver.”
Com relação à Resolução CONAMA nº. 303/2002, que dispõe sobre as APP’s
de unidades naturais, foram relevantes para as definições do Plano as seguintes medidas do
Art. 3º:
“I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção
horizontal, com largura mínima, de:
a) trinta metros, para o curso d’água com menos de dez metros de largura;
b) cinqüenta metros, para o curso d’água com dez a cinqüenta metros de
largura;
c) cem metros, para o curso d’água com cinqüenta a duzentos metros de
largura;
d) duzentos metros, para o curso d’água com duzentos a seiscentos metros
de largura;
e) quinhentos metros, para o curso d’água com mais de seiscentos metros
de largura;
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II - ao redor de nascente ou olho d’água, ainda que intermitente, com raio
mínimo de cinqüenta metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica
contribuinte;
III a VI – (...)
VII - em encosta ou parte desta, com declividade superior a cem por cento
ou quarenta e cinco graus na linha de maior declive;
VIII a XV - (...).”
Por outro lado, são as Resoluções do CONAMA 369/2006 e 425/2010
que regulamentam os casos excepcionais de uso do solo em APP. Estas duas
resoluções serão norteadoras para a compatibilização dos usos existentes frente a
legislação vigente, em especial a recente Resolução CONAMA 425/2010 que define
para áreas rurais já agricultadas até 2006 as possibilidades de regularização.
4.3.2 Aplicação da Lei no tempo
Serão abordados dois aspectos quanto à aplicação de lei para o
Reservatório Itaúba, que entrou em operação antes do advento das legislações
ambientais vigentes.
Primeiramente, a Medida Provisória n° 2166-67/01 que alterou o Código
Florestal, Lei Federal nº 4.771, de 15.09.65, define no seu Art. 4º, § 6º, que:
- Art. 4º (...)
§ 6º - Na implantação de reservatório artificial é obrigatória a
desapropriação ou aquisição, pelo empreendedor, das áreas de preservação
permanente criadas no seu entorno, cujos parâmetros e regime de uso serão definidos
por resolução do CONAMA.” No entanto, para as áreas referentes ao Reservatório da
UHE Itaúba, não seria ela aplicável ao caso concreto, por ser posterior à Operação
efetiva daqueles.
A Resolução CONAMA nº. 302/02 deverá ser aplicada nas áreas de
entorno de reservatórios em operação a partir de 2002, edição da norma. No entanto,
para as áreas referentes ao Reservatório Itaúba, não seria ela aplicável ao caso
concreto, por ser posterior à operação efetiva daqueles.
O princípio da irretroatividade da lei, conforme se verifica nos Arts. 5º,
XXX, da Constituição Federal de 1988 e 6º da Lei de Introdução ao Código Civil de 1942,
significa que a lei passa a vigorar a partir da sua publicação, sendo vedada a retroatividade
da sua aplicação. Tal princípio visa incorporar ao sistema legal a segurança jurídica dos
direitos. Assim, as leis não devem retroagir para alcançar as situações originadas e
constituídas ao tempo da lei antiga.
Reforçando tal preceito, o Art. 6º da Lei de Introdução do Código Civil
(Decreto-Lei 4.657, de 04.09.1942) estabelece que a “Lei em vigor terá efeito imediato e
geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”, sendo
recepcionada na Carta Magna através do Art. 5º:
“Art. 5º, XXXVI: A Lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada”.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que essa garantia constitucional se
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“aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito
público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva”.
Neste sentido, vale lembrar que a Constituição de 1988, ao fixar uma política
de proteção ao ambiente, não suprimiu o direito de propriedade, mas apenas estabeleceu
limitações para vigorarem no futuro, como a função social da propriedade definida no Art.
170.
Assim, mesmo em matéria ambiental, não há que se falar em retroatividade
da lei, em respeito ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, embora não
exista direito adquirido de poluir. Considerando a dinâmica da matéria ambiental, a própria
legislação já estabelece formas de atualização do regramento a ser reavaliado e para isso
existe a necessidade de licenciamento ambiental para atividades potencial e efetivamente
poluidoras.
As edificações já consolidadas em época anterior as definições das
Resoluções CONAMA nº. 04/85 e 302/2002 tratam-se de obras pontuais, sobre as
quais a lei nova não tem aplicabilidade. Nestes casos configura-se como “direito
adquirido”.
No entanto, a critério do órgão competente, estas edificações poderão ser
regularizadas perante a legislação vigente através de adequação das propriedades com
base na delimitação de zonas de uso propostas no presente Plano.
O que deve ficar claro é que para as construções efetivadas recentemente,
após a edição da Resolução CONAMA nº. 302/2002, a legislação deverá ser aplicada,
recomendando-se a imediata desocupação e demolição das edificações, com a definição das
medidas compensatórias e mitigatórias pertinentes a cada proprietário.
Para os casos onde existe passagem, segundo a Resolução n° 369/2006,
poderá ser feito intervenção ou supressão da vegetação em APP em casos excepcionais,
como de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental.
Diante destas considerações faz-se necessário que os agentes envolvidos
passem a implementar as ações de sua responsabilidade no sentido de coibir novas
construções e usos inadequados nas áreas delimitadas no presente estudo como Zona de
Preservação Ambiental.
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V METODOLOGIA
Visando a construção do Plano de Uso e Ocupação do solo no entorno do
Reservatório Itaúba, buscou-se elaborar o Diagnóstico Sócio-Ambiental das áreas-alvo
deste plano. O Diagnóstico foi baseado em dados primários levantados em campo e
dados secundários pré-existentes. O Plano de Uso do solo foi desenvolvido baseando-se
nos resultados conjuntos do Diagnóstico das situações atuais com o Zoneamento
Ambiental proposto.
Para fins de padronização da terminologia utilizada no trabalho, foram
definidas como áreas-alvo do Diagnóstico, Zoneamento e Plano:
•

Faixa de 100 metros: faixa de 100 metros de distância perpendicular à cota
máxima normal de operação do reservatório. É a principal faixa de interesse
para o Plano de Uso e Ocupação do Solo. Engloba áreas de propriedade da
CEEE-GT e áreas de terceiros.

•

Faixa dos 100 aos 1.100 metros: faixa de 1.000 metros de largura posterior à
faixa de 100m. Para esta faixa, deverão ser propostas restrições e
potencialidades, compatibilizadas com a legislação e com programas
municipais, estaduais e federais existentes.

Quanto ao mapeamento, foram utilizadas escalas diferenciadas de
abordagens, de acordo com as necessidades e inter-relações. O diagnóstico do meio
físico utilizou dados existentes da cartografia e variáveis temáticas (solos e geologia,
por exemplo), por bacia hidrográfica. Os diagnósticos dos meios biótico e antrópico
utilizaram os limites dos municípios lindeiros para análise e obtenção de dados.
5.1 DADOS PRIMÁRIOS
Todos os dados e informações primários foram obtidos pelos técnicos
em expedições a campo através de metodologias específicas.
Inicialmente, foi realizada expedição de reconhecimento da região e das
áreas-alvo do trabalho. Posteriormente, foram realizadas expedições técnicas,
específicas para coleta de dados primários necessários ao diagnóstico, como
informações sobre clima, solos, cobertura vegetal e fauna. Além destas, foram
realizadas expedições buscando informações sobre o meio antrópico, através de
observações e entrevistas, inclusive junto às prefeituras dos municípios limítrofes.
Os dados primários obtidos em campo estão descritos nos itens nos
quais foram utilizados, ou seja, nas caracterizações do meio físico (clima, geologia,
etc.), do meio biótico (fauna e flora) e do meio antrópico (confirmações de dados
secundários referentes ao cadastro de confrontantes, levantamento das organizações
sociais municipais, na bacia e municípios, situação do turismo e equipamentos de lazer
existentes e potenciais, políticas públicas, etc.).
5.2 DADOS SECUNDÁRIOS
Os dados secundários foram obtidos através de informações
disponibilizadas pela CEEE-GT, como o material produzido na elaboração do Plano de
Gestão Sócio-Patrimonial e Ambiental, pelo contato com as Prefeituras dos municípios
limítrofes do reservatório e por pesquisa bibliográfica. Os dados secundários utilizados
são descritos a seguir.
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5.2.1 Mapeamento
Foram utilizadas para análise todas as imagens disponibilizadas pela
CEEE-GT, produzidas para o Plano de Gestão Sócio-Patrimonial e Ambiental em 2004.
5.2.1.1 Cobertura Aerofotogramétrica
Foi utilizada a Cobertura Aerofotogramétrica da área do reservatório em
uma faixa de 1 (um) quilômetro no entorno, a contar do nível máximo de operação,
representada por:
• aerofotos coloridas, tamanho 23 x 23 cm na escala 1:30.000;
• coleção de imagens digitais das aerofotos coloridas escaneadas e
armazenadas em Mídia DVD-Room, formato tif 1200 DPI;
5.2.1.2 Ortofotocartas
Ortofotocartas digitais coloridas, no Software 3D MAPPER®, escala
1:10.000, armazenadas em Mídia CD-Room, formato tif 1200 DPI, contendo os seguintes
níveis de informação: articulação geográfica e coordenadas UTM, legenda, toponímia e
norte; cota do N.A.; faixa de preservação; obras antrópicas contidas entre o N.A.Máximo
Normal e o limite que define a faixa do levantamento, tais como edificações, residências,
edificações de uso público, pontes, igrejas, cemitérios, ancoradouros, galpões, cerca, etc.,
bem como informações relevantes próximas às áreas mapeadas até a faixa de 1 (um) Km;
redes elétricas; vias de acesso pavimentadas e não pavimentadas; divisão municipal;
hidrografia (rios perenes e itinerantes); cercas; curvas de Nível de 5 (cinco) em 5 (cinco)
metros; pontos cotados; RNs e pontos de apoio e aerotriangulação; outras obras
antrópicas.
5.2.1.3 Plantas digitais
Foram utilizadas as informações contidas nas plantas geradas no
Software AutoCAD MAP2000®, contendo os marcos topográficos implantados no
perímetro do reservatório, a posição relativa das fotos e dos pontos de apoio
fotogramétrico, os confrontantes cadastrados e a qualificação da vegetação (mata
nativa, macega, pastagem, culturas, reflorestamento, etc.).
5.2.2 Cadastro de Confrontantes
Além da base cartográfica, foi utilizado o Cadastro de confrontantes ou
lindeiros, levantado em 2004 para estudo anterior contratado pela CEEE-GT, com
demarcação de áreas a partir de marcos implantados nas divisas.
5.2.2.1 Plantas cadastrais das propriedades
Foram utilizadas as plantas cadastrais das propriedades e/ou de posse
da CEEE-GT, individuais e de conjunto, contendo todos os elementos informativos
necessários, tais como: divisas, dimensões, delimitações, rumos, norte magnético,
confrontantes, e com detalhe em planta de situação, em escala apropriada,
preferencialmente na escala 1:10.000 e 1:5.000. Estas plantas permitem a perfeita
vizualização dos seguintes elementos: Nível Geral de Informações, contendo
articulação geográfica e coordenadas UTM, legendas, toponímia e norte, N.A.Máximo
Normal de Operação; N.A.Máximo Maximorum; Faixa de Marinha, quando houver;
Poligonal correspondente a cota de desapropriação; Poligonal(ais) da(s) área(s) da
CEEE-GT; Linhas demarcatórias de propriedades de terceiros e obras antrópicas
compreendidas numa faixa de 100 metros.
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5.2.2.2 Cadastro de Confrontantes
Foi utilizado o cadastro dos confrontantes, assim definidos como os
proprietários, inquilinos, arrendadores ou invasores das propriedades da CEEE-GT, dos
lotes situados no entorno do reservatório ou em áreas associadas ao sistema de
geração. O cadastro possui as seguintes informações:
• nome do proprietário, n.º do documento de identidade, endereço
completo e telefone de contato; situação da ocupação: proprietário,
ocupante único ou múltiplo. Em caso de ocupante(s), identificação
do(s) mesmo(s);
• identificação do terreno ocupado, o endereço, localidade, município,
unidade federativa;
• a atividade da ocupação, (extração de areia, plantio, pecuária,
recreação, moradia, etc.); situação do esgoto sanitário (se encontra a
céu aberto, tratado, depositado em fossa, lançado no reservatório);
• destino do lixo doméstico (recolhido e transportado para fora do
reservatório, incinerado no local, depositado na área do reservatório);
• usos que o confrontante faz
dessedentação de animais, etc.);

do

reservatório

(pesca,

lazer,

• dados sobre a existência de eventuais invasões nas áreas de
propriedade da CEEE-GT, bem como sobre a existência de
benfeitorias, ou outras obras antrópicas e uso do solo.
5.2.3 Processos Jurídicos
Visando aplicar a legislação vigente, quanto ao entorno do reservatório e
a adequada análise sobre o uso e ocupação do solo foi realizada a análise das
legislações municipais que definem o uso e ocupação do solo, a legislação ambiental
que dispõe sobre parâmetros e limites para as áreas de preservação permanente, bem
como os processos judiciais que atualmente tramitam no Judiciário Estadual e que se
referem aos litígios originados das referidas ocupações desordenadas.
5.3 MAPEAMENTO DOS USOS ATUAIS
O mapeamento dos usos atuais foi elaborado através do cruzamento das
informações dos usos no entorno do reservatório, de modo a enquadrá-los legalmente
e determinar quais usos podem ser considerados consolidados. Os usos mapeados
foram: áreas urbanizadas, uso para lazer e turismo, mata nativa, campos nativos e
pastagens perenes, agricultura e pastagens anuais, silvicultura, hortos florestais,
silvicultura, mineração, Unidades de Conservação e Reserva da Biosfera, cota de
desapropriação da CEEE-GT e cadastro de confrontantes.
5.4 ZONEAMENTO AMBIENTAL PROPOSTO
Como instrumentos do zoneamento, as zonas de uso foram definidas de
modo a estabelecer regramento das atividades antrópicas e diretrizes para ação da
CEEE-GT. Para cada zona de uso foram definidos usos permitidos e proibidos,
potencialidades e condicionantes, além de propostas ações para manutenção ou
recuperação das áreas de propriedade da CEEE-GT.
O Zoneamento Ambiental está baseado no Diagnóstico Sócio-ambiental,
que compreende a faixa de terras distantes até 100m do reservatório (faixa de 100 m)
e da zona de transição (áreas distantes entre 100 e 1.100m do reservatório). O
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Diagnóstico Sócio-Ambiental forneceu três conjuntos de fatores ligados ao reservatório
e seu entorno, que foram cruzados para elaboração da Proposta de Zoneamento
Ambiental: Usos Atuais; Fragilidade Ambiental e Condicionantes Legais. Além destes,
foram considerados os Usos Potenciais do reservatório e seu entorno, como mostra a
figura 5.4.1.

Mapa de Usos
Consolidados

Fragilidades
Ambientais

Legislação

Usos
Potenciais

Proposta de
Zoneamento

Plano de Uso
do
Reservatório

Figura 5.4.1 – Fluxograma de desenvolvimento do zoneamento.

O mapeamento dos usos potenciais, elaborado a partir das informações
do Diagnóstico Sócio-Ambiental, tem por intenção a determinação das demandas de
uso potencial, projetando a utilização sustentável do reservatório para o
desenvolvimento econômico regional.
A partir do cruzamento destes conjuntos de informações, foram
definidos os usos consolidados, as zonas de uso e restrição e as potencialidades de
uso futuro. O resultado principal deste processo é o mapa de zoneamento proposto
para o reservatório e seu entorno.
A elaboração do mapa de zoneamento, com a localização das zonas
definidas, seguiu o processo que agrega diversos conjuntos de informações através do
uso do software de geoprocessamento ArqGis. O processo de criação dos mapas
obedeceu à orientação metodológica do trabalho e seguiu os seguintes passos:
1. Definição do limite do reservatório, da cota de desapropriação e
das demais propriedades da CEEE-GT no entorno do reservatório;
2. Definição das áreas de aplicação do zoneamento: faixa de 100
metros (Zonas) e faixa dos 100 aos 1.100 metros (Áreas);
3. Apropriação das informações das atividades dos confrontantes
(Cadastro de Confrontantes CEEE-GT) e do levantamento de
cobertura vegetal e uso do solo para definição dos usos
consolidados do entorno do reservatório;
4. Apropriação do mapeamento de fragilidades ambientais do
entorno do reservatório;
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5. Apropriação das informações de uso potencial do reservatório.
Na faixa de terras distantes até 100 metros do reservatório, o cruzamento
das informações do mapeamento resultou na definição das Zonas. Os critérios de
cruzamento utilizados foram os seguintes:
•

Áreas de alta ou muito alta fragilidade ambiental com presença de
vegetação nativa ou área de preservação permanente relacionada a
cursos d’água contribuintes foram consideradas Zona de Preservação
Ambiental - ZPA;

•

Áreas com cobertura vegetal arbórea e nativa remanescente foram
consideradas Zona de Preservação Ambiental - ZPA;

•

Áreas cobertas por silvicultura de espécies exóticas, quando inseridas
até 30 m de distância do reservatório, foram consideradas Zona de
Preservação Ambiental - ZPA;

•

Áreas com necessidade de recuperação ambiental e ou revegetação
foram consideradas Zona de Preservação Ambiental a ser
Recuperada - ZPR;

•

Áreas com uso agrossilvipastoril consolidado foram divididas em:
Zona de Preservação Ambiental com Possível Passagem para
Dessedentação Animal – ZPD, equivalente à faixa de 30 metros de
largura junto ao reservatório; Zona de Uso Potencial para atividades
agrossilvipastoris (ZUP), nas áreas de baixa ou muito baixa
fragilidade ambiental nos restantes 70 metros; e Zona de Uso
Potencial para atividades agrossilvipastoris com fragilidade ambiental
(ZUP.f) onde a fragilidade ambiental é alta ou muito alta e o uso
agropecuário é consolidado nos restantes 70 metros.

•

Áreas com uso turístico ou de lazer consolidado foram consideradas
Zona de Preservação Ambiental com Potencial Uso para Turismo e
Lazer – ZPT e correspondem a 100 metros de largura.

Na faixa de terras distantes de 100 a 1.100 metros do reservatório, o
cruzamento das informações do mapeamento resultou na definição das Áreas. Os critérios
de cruzamento utilizados foram os seguintes:
•

Áreas correspondentes à APP, devido à presença de rios tributários
ou de terrenos com declividade maior que 45º, foram consideradas
Área de Preservação da Vida Silvestre - APV;

•

Áreas de alta ou muito alta fragilidade ambiental foram consideradas
Área de Conservação da Vida Silvestre - ACV;

•

Áreas apontadas como de ocorrência de espécies da flora ou fauna
endêmicas ou ameaçadas de extinção foram consideradas Área de
Conservação da Vida Silvestre - ACV;

•

Áreas com cobertura vegetal arbórea e nativa remanescente foram
consideradas Área de Conservação da Vida Silvestre - ACV;

•

Áreas com benfeitorias consolidadas, de uso urbano legal ou não,
foram consideradas Área de Uso Urbano – AUU;
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•

Áreas com uso agropecuário, incluindo silvicultura, uso turístico ou de
lazer ou outros usos múltiplos foram consideradas Área de Uso
Diversificado – AUD.

5.5 PLANO DE USO E OCUPAÇÃO
A partir do levantamento realizado pelo Diagnóstico Sócio-Ambiental, das
potencialidades verificadas e do Zoneamento proposto, foi sugerida a estratégia de
consolidação do Plano de Uso e Ocupação do solo, que prevê o conhecimento da população
acerca do regramento descrito pelo Zoneamento e consideração às necessidades
ambientais.
Deste modo, foram criados Programas Ambientais que deverão ser
implantados para a consolidação do plano perante a população lindeira do reservatório. As
ações necessárias para a manutenção da qualidade ambiental são apresentadas em
programas ambientais específicos, que detalham medidas a serem adotadas pela CEEE-GT,
por proprietários lindeiros e em parceria com instituições de diversas esferas.
Os Programas Ambientais enfocaram as diversas ações, entre as quais
educação ambiental, recuperação ambiental, divulgação e informação sobre o zoneamento,
monitoramento e incentivo às potencialidades econômicas do reservatório. Estes
Programas foram elaborados tendo em vista a legislação vigente, as ações e convênios já
em execução pela CEEE-GT e as demandas da proposta de zoneamento.
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VI DIAGNÓSTICO SÓCIO-AMBIENTAL
6.1 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO
Os dados aqui apresentados resultam da compilação de relatórios
científicos disponíveis, e da análise de mapas geológicos como a Folha Porto
Alegre/Uruguaiana/Lagoa Mirim, escala 1:1.000.000 (IBGE, 1986), Projeto RADAM,
Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2004), e Mapa Hidrogeológico do Rio
Grande do Sul (CPRM, 2005).
6.1.1 Caracterização geológica
O reservatório e a Usina Hidrelétrica Itaúba localizam-se sobre as rochas
que preenchem a Bacia do Paraná. A geologia da região consiste em sucessivos
derrames de lavas vulcânicas intermitentes com intercalação de rochas sedimentares.
As rochas vulcânicas são de idade mesozóica e pertencem à Formação Serra Geral e
as rochas sedimentares, de idades paleozóicas e mesozóicas, pertencem à Formação
Botucatu, ambas relacionadas aos estágios finais de preenchimento da Bacia do
Paraná, anterior ao rompimento do antigo Continente Gondwana.
O contato entre as areias do deserto Botucatu e os derrames de lavas
da Serra Geral, em função da natureza distinta dessas rochas, configura uma não
conformidade de ambientes geológicos, deserto vs vulcânico, porém existe uma
relação transicional dada à alternância entre estes ambientes mantida durante certo
intervalo de tempo. Esta transição estende-se até o total soterramento das areias
pelas lavas, impedindo a manutenção e desenvolvimento do regime desértico após os
primeiros eventos eruptivos. Dentro dos limites dos municípios atingidos pelo
reservatório em estudo ocorre a predominância das rochas vulcânicas da Formação
Serra Geral (Prancha 6.1.1).
O vulcanismo Serra Geral, considerado um dos maiores eventos
vulcânicos do planeta, representa o estágio final de preenchimento da Bacia do Paraná
e se encerrou com a abertura do Atlântico Sul e ruptura do Gondwana. A Formação
Serra Geral consiste numa pilha de rochas basálticas, dominantes, e riolíticas de idade
138 a 128 milhões de anos – Eocretácea - que cobrem uma área aproximada de
1.200.000 km2 no Brasil, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
São Paulo e Mato Grosso do Sul, Uruguai, Argentina e Paraguai. O Brasil detém
aproximadamente 80% da área desta província vulcânica, a qual ocupa por volta de
55% do território do Rio Grande do Sul.
A Formação Serra Geral ocorre em diversas fácies e na área das Usinas
Hidrelétricas em estudo no Sistema Jacuí as fácies encontradas são: Fácies Gramado,
Fácies Caxias e Fácies Paranapanema-Pitanga. O Fácies Gramado consiste em
derrames basálticos, granulares finos a médios, contendo níveis de vesículas bem
desenvolvidos no topo e incipientes na base dos derrames, normalmente preenchidos
por zeolitas. A idade absoluta datada por Ar-Ar é de 129 Ma.
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O Fácies Caxias é composto por vulcanitos de composição ácida a
intermediária, mais precisamente riolitos a riodacitos, microgranulares a vitrofíricos.
Apresentam intensa disjunção tabular no topo e na base do derrame. O meio do
derrame é geralmente maciço, porém dobras de fluxo e autobrechas são freqüentes,
sendo as zonas de autobrecha preenchidas por calcedônia e ágata. A idade absoluta
datada por Ar-Ar é de 131 Ma. E o Fácies Paranapanema-Pitanga são derrames
basálticos granulares finos a médios, apresentam horizontes vesiculares bem
desenvolvidos preenchidos por quartzo, zeolitas e carbonatos. A idade absoluta datada
por Ar-Ar é de 132 Ma.
Nos municípios atingidos pelo reservatório em estudo ocorre também a
presença de corpos ígneos intrusivos de forma tabular concordantes com as estruturas
das rochas circundantes mais antigas e rochas sedimentares da Formação Caturrita.
Estes corpos ígneos são chamados de sills e são compostos por rochas diabásicas que
conistem em rochas básicas de composição basáltica.
A Formação Caturrita pertence ao Grupo Rosário do Sul e consiste de
arenitos finos a médios, com cores rosa a cinza - claro e matriz argilo - síltica.
Compõem camadas que se intercalam ou passam lateralmente a siltitos e folhelhos
avermelhados. Os arenitos mostram estratificação cruzada e tabular.
Em informações de campo foi possível verificar com mais detalhes as
características das rochas aflorantes na área do reservatório em estudo, onde é
possível observar as vulcânicas em cortes de estrada e em afloramentos do tipo
campo de matacões e também em forma de lageados nos leitos das drenagens
(Figuras 6.1.1). As rochas vulcânicas da Formação Serra Geral observadas na área em
estudo possuem afinidade ácida, as cores variam nos tons de cinza médio a escuro, a
granulometria é fina, não se vê os cristais a olho nu e a estruturação varia de maciça
até bem fraturados.

Figura 6.1.1 - Vulcânicas da Formação Serra Geral na região dos reservatórios em estudo no
Sistema Jacuí.
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6.1.2 Caracterização hidrogeológica
Os aqüíferos são reservatórios de água subterrânea e sua importância é
determinada de acordo com a qualidade da água, a vazão dos poços, a perenidade do
suprimento, a capacidade de recarga, a vulnerabilidade à poluição e a sua importância
estratégica como a localização onde existe estiagem.
No Estado do Rio Grande do Sul ocorrem dois sistemas básicos de
aqüíferos: sistema aqüífero fraturado e sistema aqüífero granular. O sistema aqüífero
fraturado corresponde às rochas cristalinas onde a percolação da água subterrânea
acontece através das fraturas e o sistema aqüífero granular corresponde a formações
sedimentares onde a percolação ocorre devido à porosidade intergranular da rocha.
O Reservatório Itaúba encontra-se sobre o aqüífero fraturado formado
pelas rochas vulcânicas básicas e intermediárias mesozóicas, denominado Sistema
Aqüífero Serra Geral I (CPRM 2005). Este aqüífero é constituído principalmente de
litologias basálticas, amigdalóides e fraturadas, capeadas por espesso solo
avermelhado. As capacidades específicas são muito variáveis, existindo poços não
produtivos próximos a outros com excelentes vazões. Predominam poços com
capacidades específicas entre 1 e 4mO/h/m. As salinidades normalmente são baixas,
em geral 200mg/l.
Nos poços perfurados na área do aqüífero relacionado à Formação
Caturrita, a vazão nas áreas de recarga raramente supera a 5mO/h. Nas outras regiões
os poços apresentam vazões médias a elevadas, superiores a 40 mO/h e, em alguns
casos, até 70 mO/h, com possibilidade de aproveitamento para irrigação.
6.1.3 Caracterização geomorfológica
O Estado do Rio Grande do Sul possui quatro grandes domínios
morfoestruturais que se diferenciam por um grande contraste no relevo. São eles:
Escudo Sul-rio-grandense, Província Costeira, Planalto Meridional e Depressão
Periférica. Na porção sudeste do estado, evidencia-se o domínio do Escudo Sul-riograndense, que consiste em um planalto onde as formas de relevo variam desde
coxilhas, morros, pontões e cristas até chapadas, com altitudes que chegam até
599 m. Na costa leste do estado situa-se a Província Costeira, caracterizada por terras
baixas e aplainadas, formada por um rosário de pequenas lagoas isoladas encravadas
em depósitos arenosos.
Ao norte, encontra-se o Planalto Meridional, formado por um extenso
platô de rochas basálticas e riodacíticas, com altitudes de até 1.378 m. E por último, a
Depressão Periférica, que consiste em terras baixas com altitudes entre 0 e 200 m e
estão situadas no entorno da fralda do platô. Apresentam relevo de coxilhas suaves e
planícies fluviais.
O Reservatório Itaúba se localiza sobre o domínio morfoestrutural do
Planalto Meridional. Essa unidade geomorfológica é formada por rochas vulcânicas
mesozóicas da Bacia do Paraná e coberto de campos e matas mistas com araucária.
Esse platô foi recortado pela erosão no bordo sul, originando uma escarpa íngrime,
denominada Serra Geral.
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A prancha 6.1.2 mostra que parte da área situa-se sobre o Planalto
Meridional e parte sobre os patamares e rebordo do Planalto, ou seja, na faixa de
transição entre o Planalto e a Depressão Central Sul-rio-grandense. Os Patamares da
Serra Geral correspondem ao rolongamento da região de escarpamento
remanescentes do recuo da escarpa, que formaram esporões interfluviais de formas
alongadas e irregulares que se estendem sobre as regiões geomorfologicamente mais
baixas.
Em uma classificação geomorfológica mais detalhada, a área de estudo
situa-se na Região Geomorfológica Planalto das Missões, sobre a Unidade
geomorfológica do Planalto de Santo Ângelo (IBGE, 1986). A característica do relevo
em si está inteiramente relacionada com a litologia do substrato local.
As formas de relevo do Planalto de Santo Ângelo são bastante
homogêneas, retratadas de modo geral por colinas suaves, bem arredondadas,
regionalmente conhecidas por coxilhas, esculpidas em rochas vulcânicas básicas da
Formação Serra Geral (Figura 6.1.2).

Figura 6.1.2 - Relevo típico da Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo.
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6.1.4 Caracterização do clima
Ao se trabalhar com a caracterização climática de determinado recorte
espacial, sempre se esbarra em, pelo menos, três formas de levantamento e
tratamento de dados climáticos: uma conhecida como caracterização, ou classificação
empírica, outra dinâmica, ou genética, e a última, a que ressalta o estudo da
percepção climática, não considerada neste estudo.
A primeira consiste em analisar dados, em geral médias, dos elementos
climáticos ao longo dos meses e anos. Já a segunda consiste em analisar a dinâmica
atmosférica recíproca à área de estudo, trabalhando-se com noções de sistemas
atmosféricos (massas de ar e correntes perturbadas) e sua dinamicidade (ritmo),
imprescindivelmente, em escala temporal diária e com dados levantados em trabalho
de campo.
Nesse sentido, na caracterização climática da área compreendida pelo
Reservatório Itaúba, apresenta-se, portanto, estas duas caracterizações, o que
confere ao final do plano, uma maior fidedignidade em relação a essa caracterização
climática como um todo, pregada pelos estudos da climatologia em geral.
6.1.4.1 Caracterização empírica
a) Postos pluviométricos
Para a caracterização pluviométrica da área de estudo foram utilizados
os principais postos pluviométricos existentes no entorno do reservatório em estudo,
bem como foram selecionados postos fora da área dela, a fim de que essa etapa de
tratamento dos dados pluviométricos obtivesse um grau maior de fidedignidade, pois,
quando de posse dos dados utilizados, fossem gerados mapas de isoietas, por
exemplo.
Os postos pluviométricos utilizados para o referido estudo podem
melhor ser visualizados no quadro 6.1.1, bem como a disponibilidade de dados
pluviométricos, em escala diária, inerente a cada um.
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Quadro 6.1.1 - Postos pluviométricos obtidos junto à CEEE-GT.
Código

Nome

Município

UTM X

UTM Y

Disponibilidade

2852005

Reservatório Capiguí

Marau

381343

6862787

1963-1996

2953006

Reservatório Eng. Maia Filho

Campos Borges

287051

6785543

1960-2000

2953007

Coloninha

Arroio do Tigre

305430

6749052

1970-2000

2853019

Esquina Gaúcha

Cruz Alta

244434

6829492

1972-2000

2953010

Itaúba

Estrela Velha

282790

6761837

1969-2000

2852016

Marau

Marau

382408

6851017

1963-2000

2852019

Passo Bela Vista

Espumoso

320080

6819637

1960-2000

2853008

Passo do Lagoão

Ibirubá

295309

6830864

1963-2000

2853036

Passo Estrela

Estrela Velha

298505

6768230

1981-2000

2852038

Pessegueiro

Passo Fundo

359235

6875306

1972-2000

2852023

Ponte Jacuí

Vitor Graeff

328870

6840146

1970-2000

2853011

Ponte Santo Antônio

Ibirubá

289449

6830557

1960-2000

2852024

Pulador

Ernestina

345917

6846805

1963-2000

2852029

Usina Colorado

Tapera

317416

6832156

1963-2000

2852030

Usina Ernestina

Ernestina

349113

6839880

1960-2000

2953022

Usina Ivaí

Júlio de Castilhos

270537

6774888

1960-2000

2852031

Vila Três Passos

Marau

364029

6850268

1963-2000

Como fora comentado anteriormente, na caracterização empírica do
clima, trabalha-se com médias, e de posse dos dados diários e totais mensais e
anuais, obtiveram-se as médias pluviométricas anuais para cada posto analisado,
conforme apresentado no quadro 6.1.2 a figura 6.1.3.
De posse destes dados, pôde-se construir um mapa de representação
espacial da pluviometria anual (isoietas) para a área de estudo, no qual também é
representada a localização dos postos pluviométricos e estações meteorológicas
(Prancha 6.1.3).
Ainda, com os dados mensais e sazonais (estações do ano), foi possível
construir o gráfico das figuras 6.1.4, 6.1.5 e 6.1.6, que retratam os totais
pluviométricos precipitados, mês a mês e estação a estação, para a área
compreendida pelo reservatório em estudo.
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Quadro 6.1.2 – Totais anuais médios de chuva (mm) para os postos selecionados.
Posto pluviométrico

Município

Média anual (mm)

Barragem Capiguí

Marau

1.743,2

Barragem Maia Filho

Campos Borges

1.671,6

Coloninha

Arroio do Tigre

1.825,8

Esquina Gaúcha

Cruz Alta

1.823,8

Itaúba

Estrela Velha

1.583,4

Marau

Marau

1.809,2

Passo Bela Vista

Espumoso

1.666,9

Passo do Lagoão

Ibirubá

1.659,6

Passo Estrela

Estrela Velha

1.820,7

Pessegueiro

Passo Fundo

1.811,6

Ponte Jacuí

Vitor Graeff

1.824,4

Ponte Santo Antônio

Ibirubá

1.701,2

Pulador

Ernestina

1.744,5

Usina Colorado

Tapera

1.759,4

Usina Ernestina

Ernestina

1.745,2

Usina Ivaí

Júlio de Castilhos

1.584,8

Vila Três Passos

Marau

1.747,4
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Figura 6.1.3 – Média dos totais anuais pluviométricos (mm) nas estações selecionadas.
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2852005 - PP Barragem Capiguí - Marau/RS
2953006 - PP Barragem Maia Filho - Campos Borges/RS
2953007 - PP Coloninha - Arroio do Tigre/RS
2853019 - PP Esquina Gaúcha - Cruz Alta/RS
2953010 - PP Itaúba - Estrela Velha/RS
2852016 - PP Marau - Marau/RS
2852019 - PP Passo Bela Vista - Espumoso/RS
2853008 - PP Passo do Lagoão - Ibirubá/RS
2853036 - PP Passo Estrela - Estrela Velha/RS
2852038 - PP Pessegueiro - Paso Fundo/RS
2852023 - PP Ponte Jacuí - Vitor Graeff/RS
2853011 - PP Ponte Santo Antônio - Ibirubá/RS
2852024 - PP Pulador - Ernestina/RS
2852029 - PP Usina Colorado - Tapera/RS
2852030 - PP Usina Ernestina - Ernestina/RS
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Figura 6.1.4 – Média dos totais anuais pluviométricos (mm) nas estações selecionadas.
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Figura 6.1.5 – Média dos totais sazonais pluviométricos (mm) nos postos pluviométricos
selecionadas.
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Figura 6.1.6 – Média dos totais sazonais pluviométricos (mm) para os reservatórios em estudo
no Sistema Jacuí.
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b) Dados meteorológicos
Para a análise das variáveis climatológicas, obteve-se, próximo à área
de estudo, apenas a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET), localizada no campus da Universidade Federal de Santa Maria, no município
de Santa Maria, que possuía, de forma mais completa e disponível, apenas uma
variável, conforme mostra o Quadro 6.1.3.
Quadro 6.1.3. – Estação meteorológica utilizada para a caracterização climática da
área do Reservatório Itaúba.
Código

Nome

Município

UTM X

UTM Y

Disponibilidade

83936

Campus UFSM

Santa Maria

237000

6708809

1970-2005

Essa disponibilidade de dados, bem como sua distribuição média ao
longo dos meses do ano pode ser visualizada na Figura 6.1.7.
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Figura 6.1.7 – Temperatura média anual (°C) registrada na Estação Meteorológica de Santa
Maria/RS no período de 1970 a 2005.

Em função da pouca disponibilidade de dados meteorológicos para a
caracterização climática da área em estudo, recorreu-se ao Atlas Socioeconômico do
Rio Grande do Sul, da Secretaria Estadual de Planejamento. Os principais dados a
cerca da climatologia da região em que se localiza o reservatório em estudo são
apresentados na figura 6.1.8.
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Figura 6.1.8 – Gráfico da amplitude térmica e média sazonal e anual da
Temperatura (ºC) na área em estudo.

Assim, para uma melhor visualização da espacialização da
temperatura no, obteve-se do Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul, o mapa de
variação anual da temperatura para o Estado, conforme mostra a figura 6.1.9.

Fonte: Atlas Socioeconômico do RS/SEC-RS, 2002.

Figura 6.1.9 – Amplitude térmica anual na área da área em estudo.
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6.1.4.2 Caracterização dinâmica ou genética
A caracterização climática do ponto de vista genético ou dinâmico consiste
em se analisar a dinâmica atmosférica recíproca à área de estudo, trabalhando-se com
noções de sistemas atmosféricos (massas de ar e correntes perturbadas) e sua
dinamicidade (ritmo), imprescindivelmente em escala temporal diária, e com dados
levantados em trabalho de campo ou em coleta junto às estações meteorológicas
localizadas na área de estudo.
Nesse caso, pela falta de acesso aos dados meteorológicos de redes de
monitoramento ligadas ao sistema nacional de medição das variáveis atmosféricas, optouse por uma coleta de dados climáticos em campo para levantamento de uma síntese da
circulação atmosférica regional predominante na área de estudo.
A caracterização climática de uma área pode ser realizada através da
medição dos elementos meteorológicos em campo. O tratamento destes dados coletados a
partir da Análise Rítmica proposta por Monteiro (1971), reflete, em qualquer área
trabalhada, a dinâmica atmosférica regional, ou seja, o domínio de sistemas atmosféricos
em escala regional (no caso, as áreas localizadas abaixo do Trópico de Capricórnio
(23º27’S) na América do Sul).
Essa dinâmica atmosférica regional é caracterizada pela sucessão e evolução
de tipos de tempo, inerentes aos sistemas atmosféricos reinantes sobre a área de estudo.
Para o Rio Grande do Sul, este levantamento já foi realizado em Sartori (1979, 2000,
2003), concluindo que o clima do Estado dá-se pela sucessão dos tipos de tempo ligados à
circulação atmosférica em escala regional, e que os elementos climáticos apenas têm
pequenas variações de um lugar em comparação com outro em função dos fatores
geográficos de cada lugar (relevo, vegetação, hidrografia, etc.).
Ao se investigar o clima de determinada área, investiga-se as condições
locais dos elementos meteorológicos, associando-os à dinâmica atmosférica regional.
Assim, tem-se uma pequena amostra dessa dinâmica atmosférica cujos elementos
meteorológicos estão em consonância com os fatores geográficos da área em estudo, sendo
que este estudo pode ser extrapolado para qualquer época do ano, haja vista que o
controle do clima é exercido pela dinâmica regional, que no caso do Rio Grande do Sul,
segundo Sartori (1979, 2000, 2003), é fortemente dominado por sistemas atmosféricos de
atuação regional de origem polar.
Desse modo, o trabalho de campo realizado na região do reservatório em
estudo ocorreu entre os dias 06 e 07 de novembro do corrente ano (2007), no qual foram
coletados dados meteorológicos, com o auxílio de um termo-higrômetro digital, tais como
Umidade Relativa do Ar (%), temperatura máxima e mínima (°C) e direção predominante
do vento, bem como foram coletados junto ao site do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais1 (INPE), imagens de satélite do dia, para averiguação dos sistemas atmosféricos
atuantes no dia de investigação em campo.
Assim, os dados levantados em campo podem ser visualizados no
quadro 6.1.4, bem como os locais de medição e coordenadas UTM, para averiguação de
sua posição no entorno do reservatório em estudo.
Também, com os dados coletados em campo, foi possível construir o gráfico
de Análise Rítmica, para uma melhor compreensão da circulação atmosférica regional
dominante durante os dias de campo, conforme mostra o gráfico da figura 6.1.10.

1

Imagens de satélite disponíveis gratuitamente em: http://satelite.cptec.inpe.br
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Quadro 6.1.4 – Dados meteorológicos coletados em campo durante os dias 06 e 07 de novembro de 2007 na região do reservatório em
estudo.
Dia

Hora

Altitude

Município

Reservatório

UTM X

UTM Y

URA*

Tx**

Tn***

Vento

Nebulosidade

06/11/07

08h00min

645

Marau

Capiguí

379877

6866693

47

22,9

18,6

W1

1 – As7

06/11/07

08h08min

640

Marau

Capiguí

379806

6866612

49

22,1

20,4

C2

1 – As

06/11/07

08h12min

634

Marau

Capiguí

379829

6866565

48

26,0

22,3

C

1 – As

06/11/07

08h21min

635

Marau

Capiguí

379736

6866567

41

26,7

22,3

W
3

1 – As

06/11/07

08h27min

644

Marau

Capiguí

379515

6866388

47

23,4

22,3

NE

1 – As

06/11/07

10h20min

468

Ernestina

Ernestina

350018

6846773

38

28,1

22,6

NE

1 – As

06/11/07

10h25min

466

Ernestina

Ernestina

349922

6846592

39

31,3

27,7

NE

1 – As

06/11/07

10h35min

480

Nicolau Vergueiro

Ernestina

350107

6846355

40

31,3

28,4

C

1 – As

06/11/07

10h45min

504

Nicolau Vergueiro

Ernestina

351227

6845014

38

31,3

28,8

NE

1 – As

06/11/07

16h00min

324

Salto do Jacuí

Passo Real

287309

6786615

40

32,3

27,3

S4

6 – St8

07/11/07

08h10min

326

Salto do Jacuí

Maia Filho

284734

6781793

41

24,5

21,3

C

0

07/11/07

08h30min

320

Salto do Jacuí

Maia Filho

284897

6781842

44

27,2

23,0

C

0

07/11/07

08h50min

340

Cruz Alta

Maia Filho

285322

6783335

50

25,5

18,7

C

0

5

07/11/07

09h00min

360

Cruz Alta

Maia Filho

285253

6783568

52

30,7

24,3

E

0

07/11/07

13h40min

183

Pinhal Grande

Itaúba

282198

6761512

31

38,4

33,4

C

1 – Cu9

07/11/07

13h45min

184

Pinhal Grande

Itaúba

282425

6761307

30

35,4

32,5

C

1 – Cu

07/11/07

13h50min

184

Pinhal Grande

Itaúba

282425

6761307

25

39,2

30,2

C

1 – Cu

6

07/11/07

14h00min

180

Pinhal Grande

Itaúba

282370

6761354

25

36,4

32,1

N

1 – Cu

07/11/07

14h10min

180

Pinhal Grande

Itaúba

282370

6761354

25

33,3

30,0

N

1 – Cu

*Umidade Relativa do Ar; **Temperatura Máxima; ***Temperatura Mínima.
1-Oeste; 2-Calma; 3-Nordeste; 4-Sul; 5-Leste; 6-Norte; 7-Altos estratos; 8-Estratos; 9-Cúmulos
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Figura 6.1.10 – Gráfico de análise rítmica.

P-0283-Tx149- Cap 6.1.4 - Caracterização do clima

41

No primeiro dia da coleta em campo, após tratamento e posterior
análise, evidencia-se a participação de uma Massa Polar Atlântica que ligeiramente
passa a atuar como Polar Velha devido ao aquecimento registrado nas primeiras horas
da manhã. Ainda na parte da manhã, uma frente fria atua sobre a região, não
provocando chuva.
Em função da altitude que se encontra o reservatório objeto de estudo,
a Umidade Relativa do Ar (URA) encontrava-se em valores baixos, porém normais,
para as fases climáticas presentes na região. Entretanto, estes valores encontrados
são notoriamente superiores, se comparados com dados coletados em outros
municípios do Estado do Rio Grande do Sul que tenham altitudes próximas ao nível do
mar, haja vista, como citado anteriormente, influência da altitude.
Já na análise das temperaturas máximas e mínimas coletadas ao longo
do referido dia de campo, as máximas chegaram próximas ao 40ºC, enquanto que as
mínimas diárias registradas foram próximas aos valores de 18ºC, denotando uma
amplitude térmica diária de aproximadamente 22ºC para o dia analisado.
Os ventos registrados nos diversos pontos de coleta de dados
provinham, em sua grande maioria, do quadrante Leste e Norte, cuja velocidade
registrada era inferior a 0,5 m/s.
Já no segundo dia, com a passagem da frente fria pelo Estado, outra
Massa Polar Velha passa a atuar, configurando condições climáticas semelhantes as do
dia anterior, portanto, com valores de umidade relativa inferiores.
Vistas estas análises climáticas em escala horária, e considerando-se os
resultados de investigação climática de Sartori (2003) para o Estado do Rio Grande do
Sul, pode-se dizer que durante o primeiro dia analisado, a região estava sob influência
de um sistema de alta pressão em descaracterização (anticiclone polar), denotando
uma fase climática conhecida como “Fase de Domínio Polar-Transicional” e um tipo de
tempo classificado pela autora como “Tempo Anticiclônico Polar Aquecido”. Com a
passagem da frente fria pelo Estado, caracteriza-se uma “Fase Frontal” com o domínio
do “Tempo Frontal de Sudoeste de Fraca Atuação”, pois não houve registro de chuva.
Logo após, a entrada de uma nova Massa Polar, entretanto descaracterizada, denota o
domínio da fase “Domínio Transicional” (ventos do quadrante Nordeste) e o tipo de
tempo denominado “Tempo Anticiclônico Polar em Tropicalização”, visto as altas
temperaturas.
A figura 6.1.11 apresenta as condições climáticas (céu com presença de
nuvens) reinantes na região nos dias de expedição a campo.
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Figura 6.1.11 – Nuvens Cúmulos–Cu anunciando tempo estável no Estado após passagem de
frente fria no dia anterior. Foto tirada em 07/11/2007; Reservatório Itaúba, divisa municipal
entre Pinhal Grande e Estrela Velha.

Ainda, em uma análise dinâmica mais abrangente, a referida autora
acrescenta que o Rio Grande do Sul como um todo, possui em cerca de 90% dos dias
do ano, a atuação de massas de ar e correntes perturbadas (sistemas atmosféricos
que provocam chuva) de origem polar (Massa Polar Atlântica a Frente Polar Atlântica e
suas derivações), e os outros 10% do ano são caracterizados pela atuação de
sistemas atmosféricos de origem tropical (Massa Tropical Atlântica, Massa Tropical
Continental e Instabilidades Tropicais).
A atuação destes sistemas atmosféricos, tanto de origem tropical quanto
de origem polar, se dá de forma regular em todas as estações do ano, bem como as
chuvas são regulares em todos os meses e estações do ano, salvo em épocas de
estiagem de excedente pluviométrico, períodos, em geral, associados à influência dos
fenômenos La Niña e El Niño, respectivamente.
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6.1.5 Caracterização dos recursos hídricos
A rede hidrográfica que compõe o Reservatório Itaúba está ligada à
Bacia Hidrográfica do Alto-Jacuí. A localização desta bacia de drenagem no Estado do
Rio Grande do Sul é apresentada na figura 6.1.12.

Fonte: SEMA/RS, 2004

Figura 6.1.12 – Localização da Bacia Hidrográfica do Alto-Jacuí nas Regiões Hidrográficas do Rio
Grande do Sul.

A Bacia Hidrográfica do Alto-Jacuí (G-50) localiza-se na porção NorteNordeste do Estado do Rio Grande do Sul, na Região Hidrográfica do Guaíba e limitase a norte e oeste a Região Hidrográfica do Rio Uruguai, a sul e leste com as demais
bacias hidrográficas que compõem a Região Hidrográfica do Guaíba.Seu principal rio é
o Rio Jacuí, no qual situa-se o Reservatório Itaúba.
A rede de rios principais e demais cursos d’água perenes da bacia
hidrográfica, dentro dos limites dos municípios lindeiros do reservatório em estudo,
está representada na prancha 6.1.4.
O Reservatório Itaúba, com 13,29 km2 é formado pelo Rio Jacuí após
sua passagem pelo Reservatório Eng.o Maia Filho e possui como principal afluente o
Rio Ivaí, cujas nascentes estão localizadas na sede do município de Júlio de Castilhos.
Nesse sentido, o porte do Rio Jacuí ao formar o Reservatório Itaúba é de um grande
rio situado em fundo de vale sinuoso, conforme mostra a figura 6.1.13.
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Ponto a ser ressaltado na caracterização dos recursos hídricos presentes
na área do reservatório em estudo, é a presença de “lajeados”, que são áreas onde se
formam pequenas “bacias” de contenção de água proveniente da chuva. As chuvas,
sem ter para onde escoar, se acumulam e provocam a dissolução da rocha matriz,
formando áreas semelhantes às “dolinas” em relevos cársticos (rochas carbonáticas),
geralmente associadas à banhados e pântanos.
Exemplo de tal formação geomorfológica e hidrográfica é apresentado
na figura 6.1.14.

Figura 6.1.14 – “Lajeados” decorrentes da dissolução da rocha matriz pela água parada,
formando pequenos banhados.

6.1.5.1 Análise sobre a vazão do curso principal
Na análise da vazão do rio principal, formador do Reservatório Itaúba,
foram utilizados dados da estação de monitoramento da vazão pertencente à rede de
monitoramento da CEEE-GT (quadro 6.1.5).
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Quadro 6.1.5 – Caracterização da estação de monitoramento da vazão do Alto-Jacuí
da CEEE-GT.
Código

Nome

Município

UTM X

UTM Y

Dados

85380000

Passo Estrela

Estrela Velha

298505

6768230

1952-2005

Nesse sentido, após análise dos dados de vazão do período
disponibilizado de dados, construiu-se um gráfico ilustrando o comportamento da
vazão ao longo dos meses do ano, conforme mostra a Figura 6.1.15.

70,00
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JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Figura 6.1.15 – Variabilidade mensal da vazão para o Rio Jacuí na estação de monitoramento da
CEEE-GT em Estrela Velha.

Os valores mensais médios de vazão apresentam alterações ao longo
dos meses do ano. Os totais pluviométricos mensais apresentaram uma tendência de
concentração no período de inverno aumentando, portanto, a vazão dos rios que
alimentam o reservatório e gerando um excedente de água que é liberado pelas
comportas nesse período do ano.
6.1.5.2 Análise e padrões de drenagem
Para a análise dos rios e arroios que formam o reservatório em estudo,
adotou-se como metodologia de estudo aquela proposta por Christofoletti (1980),
baseando-se em Strahler (1974), que podem ser consideradas as mais fiéis do ponto
de vista da análise de bacias hidrográficas e hidrologia fluvial.
Como padrão global de escoamento da drenagem, a rede hidrográfica do
Sistema Jacuí pode ser classificada como de escoamento exorreico, ou seja, o
escoamento dos cursos d’água dá-se do continente para o oceano.
Os rios que formam o reservatório em estudo do Sistema Jacuí podem
ser classificados como uma rede de drenagem subseqüente e obseqüente, ou seja,
uma rede de drenagem que possui seu escoamento ligado às fraturas e falhas da
camada rochosa subseqüente a ela (o que lhe confere a categoria subseqüente), não
obedecendo, necessariamente, às declividades do terreno adjacente ou,
principalmente, ao mergulho das camadas rochosas que compõem a Bacia Sedimentar
do Paraná, que se dá de Sul para Norte, ou seja, contrária à direção de escoamento
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dos cursos d’água na bacia, que é de norte para sul, em geral, lhe conferindo a
caracterização de drenagem obseqüente.
Quanto ao padrão de organização espacial dos cursos d’água, a
drenagem que forma o Reservatório Itaúba localizado na Bacia Hidrográfica do AltoJacuí, possui um padrão Dendrítico, ou seja, um padrão cuja rede de drenagem está
intimamente ligada ao dissecamento do relevo sob o qual está a drenagem. O trabalho
de esculturação do relevo pela ação erosiva do rio, que obedece, especialmente, à
hipsometria do relevo, dá aos rios e arroios uma estrutura “arbórea”, como se fosse o
desenho dos galhos de um árvore desenhado no terreno, com curvas sinuosas, mas
que em geral não formam um ângulo reto.
6.1.5.3 Análise de bacias hidrográficas
Na análise de bacia hidrográfica, conforme Strahler (1974), o primeiro
passo a ser analisado é a hierarquia fluvial da bacia em estudo.
Entende-se por hierarquia fluvial uma classificação dada a um
determinado curso d’água em função do número de afluentes que o mesmo possui.
Por exemplo, a partir de uma nascente, até encontrar um outro rio, um curso d’água é
classificado como de primeira ordem. A união de um rio de primeira ordem com outro,
também de primeira ordem, forma outro rio de segunda ordem. A união de dois rios
de segunda ordem forma um de terceira, e assim sucessivamente.
Ao final, é possível saber qual a grandeza fluvial da bacia em estudo,
pois, à jusante da mesma, têm-se o resultado de sua hierarquia máxima, o que pode
indicar a disponibilidade hídrica presente naquela bacia, pois quanto mais for a sua
ordem, maior será sua disponibilidade hídrica.
O total de canais de primeira ordem encontrado em uma bacia
hidrográfica indica a sua magnitude. É esse total que indica a quantidade de nascentes
presentes na bacia em estudo, e também é essa magnitude que pode indicar a
disponibilidade hídrica da bacia, já que mensura o seu total de nascentes.
Para tal, a Bacia Hidrográfica do Alto-Jacuí, cujas nascentes, rios e
arroios formam o Reservatório Itaúba, possuem uma magnitude igual a 277. A
hierarquia fluvial do reservatório é apresentada no quadro 6.1.6.
Quadro 6.1.6 – Hierarquia fluvial do reservatório.
Ordem fluvial

Quantidade de rios

1ª

277

2ª

56

3ª

17

4ª

2

5ª

1

6.1.5.4 Qualidade da água
A qualidade da água dos reservatórios em estudo no Sistema Jacuí é
avaliada através de um programa de monitoramento realizado periodicamente pela
CEEE-GT. Para avaliação da qualidade da água neste diagnóstico foram consideradas
as campanhas realizadas durante os períodos chuvoso (out/2006) e seco (jan/2007).
A rede de monitoramento de qualidade da água, para esta análise, é
composta de 5 (cinco) pontos de amostragem: PR-1, Rio Jacuí Mirim; PR-2, Rio Jacuí;
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PR-3, Reservatório Passo Real; JC-1, Reservatório Engº Maia Filho; e IT-1,
Reservatório Itaúba.
O quadro 6.1.7 apresenta a localização geográfica dos pontos de
amostragem e a figura 6.1.16 apresenta a localização dos pontos nos reservatórios.
Quadro 6.1.7 – Localização geográfica dos pontos de amostragem.
Ponto de
amostragem

Descrição

Coordenadas

PR-1

No Rio Jacuí, junto à estação fluviométrica Passo
Bela Vista

53°03’30’’W;
28°49’24’’S

PR-2

No Rio Jacuí Mirim junto à estação fluviométrica
Ponte Santo Antônio

53°10’48’’W;
28°38’47’’S

PR-3

Reservatório Passo Real

53°09’35’’W;
29°01’53’’S

JC-1

Reservatório Engº Maia Filho

53°12’23’’W;
29°04’34’’S

IT-1

Reservatório Itaúba

53°14’10’’W;
29°15’35’’S

Figura 6.1.16 – Localização espacial dos pontos de amostragem nos reservatórios do Sistema
Jacuí.

Os dados obtidos para as campanhas de período chuvoso e período seco
são apresentados nos quadros 6.1.8 e 6.1.9, respectivamente.
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Os resultados obtidos através das campanhas realizadas não mostraram
diferenças significativas, com exceção do ponto PR-3, para os parâmetros analisados
não somente entre os pontos de amostragem, como também entre os períodos
considerados.
No ponto de amostragem PR-3, a demanda bioquímica de oxigênio
(DBO) apresentou classificação acima da Classe 2 do CONAMA em ambas as
campanhas realizadas. Contudo, para os demais parâmetros no ponto PR-3, e
inclusive DBO, nos demais pontos analisados, os resultados em ambas as campanhas
apresentaram classificação dentro da Classe 1, conforme estabelecido na Resolução
357/05 do CONAMA.
Vale ressaltar ainda que nos pontos localizados nos reservatórios (PR-3,
JC-1 e IT-1) também não houve diferenças significativas entre as amostras coletadas
na superfície, meio e fundo do perfil vertical.
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Quadro 6.1.8 – Dados monitorados para o período chuvoso (out/2006).
Parâmetro

Un.

PR-1

PR-2

PR-3s

PR-3m

PR-3f

JC-3s

JC-1m

JC-1f

IT-1s

IT-1m

IT-1f

mg/m3

5.38

2.40

4.22

-

-

4.70

-

-

8.28

-

-

E. coli

NMP/100ml

80

50

80

-

-

80

-

-

40

-

-

Condutividade

umnhos/cm

55.1

41.2

45.8

45

44.9

44.7

49.7

42.4

44.8

38.5

40.9

DBO5

mg/l

<1

<1

7

-

-

1

-

-

2

-

-

DQO

mg/l

-

-

24

<10

-

<10

<10

-

<10

<10

-

Fósforo Total

mg/l

0.031

0.029

0.079

<0.01

-

0.011

<0.01

-

0.026

0.021

-

Nitrato

mg/l

-

-

0.436

0.413

-

0.430

0.473

-

0.371

0.505

-

Nitrito

mg/l

-

-

ND

ND

-

ND

ND

-

<0.02

0.02

-

Nitrogênio amoniacal

mg/l

-

-

<0.1

<0.1

-

<0.1

<0.1

-

<0.1

<0.1

-

NTK

mg/l

0.668

0.645

0.373

-

-

0.543

-

-

0.630

-

-

Oxigênio dissolvido

mg/l

8.33

8.20

8.83

9.47

8.36

8.88

9.11

8.59

10.42

6.55

8.88

-

6

6

5

5

6

6

6

6

6

6

6

1.8

1.1

5.5

5.5

5.5

15.

15.0

15.0

73.0

73.0

73.0

Clorofila-a

pH
Profundidade
Profundidade da coleta

mg/l

0.1

0.1

0.1

4.2

5.5

0.1

8.3

15.0

0.1

37.5

73.0

Sólidos totais

mg/l

53

47

42

-

-

4

-

-

3

-

-

Temp. água

°C

21.0

20.0

20.5

20.3

20.2

20.0

18.2

19.1

21.6

19.5

19.2

Temp. ar

°C

22.0

20.0

28.0

28.0

28.0

29.0

29.0

29.0

20.0

20.0

20.0

Transparência

cm

40

80

150

-

-

160

-

-

110

-

-

NTU

4.34

4.56

3.95

-

-

3.53

-

-

1.65

-

-

Turbidez
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Quadro 6.1.9 – Dados monitorados para o período seco (jan/2007).
Parâmetro

Un.

PR-1

PR-2

PR-3s

PR-3m

PR-3f

JC-3s

JC-1m

JC-1f

IT-1s

IT-1m

IT-1f

mg/m3

2.4

4.01

2.7

3.9

-

3.9

5.87

-

10.13

6.5

-

E. coli

NMP/100ml

92

92

92

-

-

4

-

-

<1.8

-

-

Condutividade

umnhos/cm

44.4

61.6

51.9

53.4

51.2

54.4

52.4

50.8

48.3

49.7

47.6

DBO5

mg/l

1

<1

7

-

-

4

-

-

5

DQO

mg/l

-

-

27

20

-

13

18

-

19

<5

-

Fósforo Total

mg/l

0.037

0.057

<0.01

0.014

-

0.017

0.042

-

0.036

0.069

-

Nitrato

mg/l

0.305

0.6

0.463

0.4

-

0.523

0.523

-

0.275

0.527

-

Nitrito

mg/l

-

-

<0.005

<0.005

-

<0.005

<0.005

-

0.008

<0.005

-

Nitrogênio amoniacal

mg/l

-

-

ND

ND

-

0.144

0.212

-

0.152

0.321

-

NTK

mg/l

ND

0.132

<0.1

-

-

0.147

-

-

0.278

-

-

Oxigênio dissolvido

mg/l

7.5

10.5

8.9

7.7

8.5

7.9

6.7

6.7

10.1

8.5

7.7

-

7.42

7.44

7.49

7.59

7.55

7.18

6.3

6.42

8.6

7.08

7.1

1.6

1.2

5.6

5.6

5.6

15

15

15

65

65

65

Clorofila-a

pH
Profundidade

-

Profundidade da coleta

mg/l

0.3

0.3

0.3

4.5

5.6

0.3

9.5

15

0.3

33

65

Sólidos totais

mg/l

10

80

62

-

-

19

-

-

6

-

-

Temp. água

°C

23

21

28

28

28

23

21

21

28

22

19

Temp. ar

°C

20

16

22

22

22

21

21

21

32

32

32

Transparência

cm

30

50

120

-

-

110

-

-

65

-

-

NTU

9

8

2

-

-

3

-

-

5

-

-

Turbidez
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No mesmo estudo no qual está baseado este diagnóstico, a condição de
qualidade da água foi avaliada também por meio de indicadores. Neste contexto, os
indicadores avaliados foram os seguintes: a) IQA para as os pontos localizados nos
cursos d’água e coletas superficiais nos reservatórios e b) IQAR médio nos pontos dos
reservatórios (quadro 6.1.10).
Quadro 6.1.10 – Resultados para os indicadores de qualidade da água nos pontos
monitorados durante os períodos seco e chuvoso.
Período Chuvoso

Período Seco

Out/2006

jan/2007

Ponto de
amostragem
IQA

IQARmédio

IQA

IQARmédio

PR-1

Classe II

-

Classe II

-

PR-2

Classe II

-

Classe II

-

PR-3

Classe III

-

Classe II

-

JC-1

Classe II

-

Classe II

-

IT-1

Classe II

-

Classe II

-

PR-3

-

Classe II

-

Classe II

JC-1

-

Classe II

-

Classe II

IT-1

-

Classe II

-

Classe II

Legenda: IQA: Classe I – Excelente; Classe II – Boa; Classe III – Regular; Classe 4 – Ruim; Classe
5 – Muito Ruim; IQAR: Classe I – não impactado a muito pouco degradado; Classe II – pouco
degradado; Classe III – moderadamente degradado; Classe IV – crtiticamente degradado a
poluído; Classe V – muito poluído; Classe VI – extremamente poluído.

Conforme se verifica no quadro acima, todos os pontos de amostragem
para as campanhas realizadas estão inseridos em classes com bom nível de qualidade
da água. Para a campanha do período chuvoso, ponto PR-3, a classificação do
indicador foi de regular para a coleta superficial. Os parâmetros que contribuíram para
esta classificação nesta data de amostragem foram DBO e fósforo total, com
concentrações de 7,0mg/l e 0,079mg/l, respectivamente.
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6.1.6 Suscetibilidade à erosão
6.1.6.1 Introdução
Neste item será apresentado o diagnóstico quanto a suscetibilidade à
erosão no entorno do Reservatório Itaúba. As áreas do reservatório a serem avaliados
consistem de uma faixa de 100 m ao entorno do reservatório e uma faixa de 1.100m ,
subseqüente à de 100m.
6.1.6.2 Metodologia
A suscetibilidade à erosão é avaliada a partir da metodologia
apresentada por Bastos e Valente (2001) baseada na metodologia desenvolvida pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), analisando-se, qualitativamente, o
cruzamento dos fatores naturais obtidos da Equação Universal de Perda de Solo –
USLE. (Universal Soil Loss Equation):
Ap = R . K . L. S

(1)

onde:
Ap – Taxa de erosão considerando fatores naturais (t/ha.ano);
R – Fator erosividade da chuva (MJ.mm/ha.h.ano);
K – Fator erodibilidade do solo (t.ha.h/MJ.mm.ha);
L – Fator comprimento de rampa;
S – Fator declividade;
Os fatores naturais envolvidos na determinação da suscetibilidade à
erosão são: a erosividade da chuva, a erodibilidade do solo, a declividade local e o
comprimento de rampa. Em função da complexidade dos fatores naturais e o tamanho
das áreas do entorno do reservatório avaliado, se faz necessário um instrumento
computacional que seja capaz de realizar de maneira eficiente, rápida e fácil todo o
serviço relacionado ao manuseio e cruzamento das informações necessárias para se
determinar a suscetibilidade à erosão. Para suprir tais necessidades faz-se uso de
produtos chamados de SIG - Sistemas de Informações Geográficas. Os SIGs operam
como ferramentas computacionais criadas especificadamente para manusear
informações georreferenciadas, sendo capazes de associar às funções de um Banco de
Dados a visualização espacial em forma de mapas. A aplicação da metodologia
consiste em gerar os mapas referentes a cada um dos fatores constantes na USLE e
realizar o cruzamento desses através de um software de geoprocessamento. O
software utilizado neste trabalho foi o ArcGis. A figura 6.1.17 apresenta o
organograma das etapas da metodologia de avaliação da suscetibilidade à erosão.
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Mapa de
erosividade da
chuva (R)

Mapa de
erodibilidade
do solo (K)

Reconheciment
o de Campo

Mapa de
suscetibilidade
à erosão
laminar

Mapa de fator
topográfico
(L.S)

Figura 6.1.17 - Metodologia do IPT (adaptada de SALOMÃO, 1992) apresentada por Bastos e
Valente (2001) para avaliação da suscetibilidade à erosão de solos empregando softwares de
geoprocessamento.

Apesar da comprovada aplicabilidade desta metodologia, Bastos e
Valente (2001) apresenta algumas limitações tais como:
(i) a metodologia não leva em consideração os processos erosivos por
sulcos, ravinas e boçorocas, como agravante a maioria dos problemas geotécnicos
relacionados à erosão envolve processos por fluxo concentrado;
(ii) em geral, o fator de erodibilidade carece de dados locais e resulta de
extrapolações desde a classificação pedológica dos solos, em geral, excluindo da
análise dos horizontes mais profundos;
(iii) a classificação de cada um dos fatores depende de critérios
qualitativos que sofrem influências regionais.
6.1.6.3 Fator Topográfico (LS)
O fator topográfico é dado pelo produto do comprimento de rampa (L)
pela declividade da encosta (S) e sintetiza a energia do relevo, determinante da
velocidade e do volume de escoamento superficial. Quanto maior o valor de LS, maior
a energia potencial do relevo e, consequentemente, maior a contribuição da topografia
para a Suscetibilidade à erosão laminar (RUHOFF et al., 2006).
O Fator Topográfico combina a declividade média do terreno com o
comprimento de encostas de acordo com a Equação 2:

LS = 0,00984.C 0, 63 .D 1,18 l

(2)

onde:
C – Comprimento da encosta (m);
D – Declividade média da encosta (%);
O Fator Topográfico da faixa entre os 100 e os 1.100m do Reservatório
Itaúba foi obtido a partir de plantas topográficas (cartas do exército) com curvas de
níveis de 20 em 20 metros.
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O mapa de hipsometria do Reservatório Itaúba é apresentado na
prancha 6.1.5 e o mapa de declividade na prancha 6.1.6.
6.1.6.4 Fator Erodibilidade dos Solos (K)
O fator de erodibilidade para o reservatório em estudo foi determinado a
partir de informações geológicas e pedológica obtidas através de informações técnicas
e vistorias de campo. As unidades de solos apresentadas foram atualizadas de acordo
com o novo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999).
Segundo Pimenta (1998), a determinação da erodibilidade do solo
pressupõe o conhecimento dos seus constituintes no que se refere ao conteúdo em
areia, limo, argila e matéria orgânica, bem como à informação sobre a sua
permeabilidade e estrutura. As características físico-químicas do solo têm influência
nos valores de erodibilidade. Além disso, muitos mecanismos de erosão atuam ao
mesmo tempo, relacionados com cada propriedade específica do solo.
Nas unidades constituídas por associações de solos, a erodibilidade da
unidade como um todo foi determinada através da consideração dos tipos de solos
constituintes. O quadro 6.1.11 apresenta a pedologia, através das unidades de solo
mapeadas e os respectivos valores de K. No quadro 6.1.12 apresenta-se as faixas de
valores de erodibilidade que definem as classes de erodibilidade.
Quadro 6.1.11 – Unidades de solos mapeadas e fator de erodibilidade.
Reservatório

Itaúba

Unidade
Pedológica

Solo

Fator de
erodibilidade
(K)

Classe/Clas
sificação*

PVAa 3

Argilossolo Vermelho Amarelo
Alumínico Típico

0,042

IV/Alta

PVAa 1

Argilossolo Vermelho Amarelo
Alumínico Alissólico

0,042

IV/Alta

LVAf

Latossolo Vermelho Aluminoférrico

0,018

II/Baixa

LVd 3

Latossolo Vermelho Distrófico

0,025

III/Moderada

* Conforme Quadro 6.1.12

Quadro 6.1.12 - Classes de erodibilidade de solos.
Classe

K
(t.ha.h/MJ.mm.ha)

Classificação

I

0,000-0,010

muito baixa

II

0,010-0,020

Baixa

III

0,020-0,040

Moderada

IV

0,040-0,060

Alta

V

>0,060

muito alta

A prancha 6.1.7 apresenta a pedologia (unidades de solo ocorrentes na
área) entorno do Reservatório do Itaúba com seus valores de erodibilidade.
Como pode se observar estudo de aptidão agrícola dos solos (Cap. 6.1.7
– Aptidão agrícola), os tipos de solo predominantes no entorno do reservatório
apresentam valores de erodibilidade de moderada a alta.
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6.1.6.5 Fator Erosividade da Chuva (R)
O fator erosividade (R) representa o potencial de erosão da chuva. Este
potencial é calculado em função da energia e intensidade da chuva e representado
através do índice EI30, definido como o produto da energia total da chuva (E) pela
intensidade máxima da chuva para uma duração de 30 minutos (I30). Segundo
Salomão (1992), o índice EI30 pode ser determinado a partir de dados pluviométricos,
através da Equação 3. O fator R representa a erosividade anual da chuva, sendo então
determinado pelo somatório dos valores mensais de EI30. A unidade utilizada para
expressar
a
erosividade
é
o
MJ.mm/ha.h.ano
(mega
joule.
Milímetro/hectare.hora.ano).

R = EI 30

p 2
= 6,886 m 
 P 



0 ,85

(3)

onde:
pm – Precipitação média mensal (mm);
P – Precipitação média anual (mm).
Os valores de dados de chuva utilizados para a determinação do fator de
erosividade foram obtidos a partir de dados coletados dos postos pluviométricos da
CEEE-GT. Os dados da chuva obtidos dos postos pluviométricos possuem período de
coleta variados, o tempo de coleta mínimo foi de 24 anos chegando a ponto com
dados de 42 anos. Os dados obtidos foram coletados até o ano 2000.
6.1.6.6 Suscetibilidade à erosão laminar
A prancha 6.1.8 apresenta o mapa de Suscetibilidade à erosão para o
Reservatório Itaúba. Este mapa de Suscetibilidade à erosão foi obtido de acordo com a
Metodologia do IPT. O mapa de suscetibilidade à erosão laminar foi obtido a partir do
cruzamento dos mapas de erodibilidade, erosividade e fator topográfico através do
programa de geoprocessamento ArcGis. O quadro 6.1.13 apresenta as faixas de
valores de Suscetibilidade.
Quadro 6.1.13 - Faixas da suscetibilidade à erosão laminar.
Grau de
Suscetibilidade

Perda de solo
(t/ha.ano)

Baixa
Moderada
Alta
Muito Alta

< 10
10 a 50
50 a 200
> 200

De acordo com os resultados do cruzamento dos fatores naturais que
determinaram a suscetibilidade à erosão na faixa de terras distantes até 100 metros e
até 1.100 m do reservatório em estudo, observa-se que, no entorno do Reservatório
Itaúba, predomina solo com grau de Suscetibilidade a erosão alto; isto está vinculado,
principalmente, às altas declividades do local. Na faixa entre 100 e 1.100 m observase o predomínio de grau de Suscetibilidade à erosão moderado com ocorrência de
graus de Suscetibilidade baixo e alto, principalmente ao sul da área, e em
pequeníssimas porções um grau de Suscetibilidade alto.
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6.1.7 Aptidão agrícola do solo
6.1.7.1 Metodologia
A classificação técnica ou interpretativa de solos consiste no
agrupamento dos solos em classes de acordo com características selecionadas em
função de um tipo de uso específico. Na classificação técnica para uso agrícola
considera-se o conceito de terra mais abrangente do que o de solo, incluindo além do
solo propriamente dito, o clima, o relevo, a vegetação, sua utilização e outras
características.
A exploração agrícola do solo, respeitando a sua capacidade de uso, é
importante para a sua conservação e para a preservação ambiental. O uso incorreto
do solo irá expô-lo à erosão hídrica, resultando em perda da capacidade produtiva,
depósitos de sedimentos em cursos d’água, propiciando assoreamento e enchentes,
poluição dos rios por adubos, herbicidas e inseticidas trazidos junto com o solo erodido
e outros problemas.
As classificações de potencial de uso das terras baseiam-se na avaliação
das suas qualidades e limitações, tendo por objetivo indicar as possibilidades de uso
agrícola e recomendar as práticas de manejo necessárias para manter ou elevar a
produtividade das terras, sem que sejam degradadas. O seguinte princípio básico rege
as classificações técnicas: “à medida que aumentam as limitações de uma terra, a
intensidade de seu uso agrícola adequado diminui”. A intensidade de uso corresponde
ao grau de mobilização do solo (aração, gradagem, passagem de máquinas para
colheita e tratos culturais etc.) durante o cultivo, expondo-o a riscos de erosão e
degradação. A intensidade de uso decresce na seguinte ordem: culturas anuais ->
culturas perenes -> preservação da vegetação nativa. Uma terra apta para
determinado uso sempre pode ser explorada com uma utilização menos intensa.
O sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras é destinado à
avaliação do potencial agrícola de grandes áreas, sendo útil para planejamento
regional e nacional (RAMALHO FILHO et al., 1978; RAMALHO FILHO & BEEK, 1995).
Por não indicar as práticas de manejo de solo e de culturas a serem adotadas sob os
diferentes usos, ele não pode ser usado para planejamento conservacionista no nível
de propriedade rural, a não ser que seja adaptado.
O sistema considera três níveis de manejo para a classificação das
terras:
• a) Nível A (primitivo): baseado em práticas agrícolas de baixo nível
tecnológico, praticamente não existindo aplicação de capital e
insumos. As práticas agrícolas dependem de trabalho braçal e, às
vezes, de tração animal com implementos simples.
• b) Nível B (transicional): corresponde a um nível tecnológico médio,
com modesta aplicação de capital e de resultados de pesquisa. As
práticas agrícolas baseiam-se na tração animal.
• c) Nível C (avançado): baseado em práticas agrícolas de alta
tecnologia, com intensa aplicação de capital e de resultados de
pesquisa. As práticas agrícolas são mecanizadas.
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O sistema considera: lavouras com culturas anuais nos níveis A, B e C;
pastagem cultivada e silvicultura no nível B; pastagem natural no nível A; e refúgio de
flora e fauna. O sistema não leva em conta a utilização de irrigação, mesmo no nível
C, mas apenas outros tipos de melhoramento das terras. A estrutura do sistema
compreende classes, grupos e subgrupos.
As classes são denominadas: Boa, Regular, Restrita e Inapta, sendo
designadas para cada tipo de utilização das terras e representadas nos mapas de
aptidão agrícola por símbolos (Quadro 6.1.14).
Quadro 6.1.14 - Simbologia das classes de aptidão agrícola das terras.
Tipo de Utilização
Nome

Lavoura

Pastagem
plantada

Silvicultura

Pastagem
Natural

Classe de

Nível de Manejo

Nível de Manejo

Nível de
Manejo

Nível de
Manejo

aptidão
A

B

C

B

B

A

Boa

A

B

C

P

S

N

Regular

a

b

c

p

s

n

Restrita

(a)

(b)

(c)

(p)

(s)

(n)

--

--

--

--

--

--

Inapta

FONTE: RAMALHO & BEEK (1995).

As classes de aptidão são definidas com base na avaliação nos fatores
limitantes: deficiência de fertilidade natural do solo (f), deficiência de água (h),
deficiência de oxigênio ou excesso de água (o), suscetibilidade à erosão (e) e
impedimento à mecanização agrícola (m). O grau de limitação que estes fatores
impõem é avaliado a partir da caracterização dos solos realizada em levantamentos,
admitindo-se os seguintes graus: nulo, ligeiro, moderado, forte e muito forte. Para os
níveis de manejo B e C esta análise considera as limitações que o solo continua a
apresentar após a aplicação de melhoramentos. Como o nível A não prevê
melhoramentos, os graus de limitação são os que o solo apresenta em condições
naturais. A definição da classe é realizada pela comparação dos graus de limitação
existentes com os graus permitidos em cada classe; o fator que impõe o maior grau
de limitação determina a classe.
Os grupos de aptidão agrícola indicam o tipo de utilização mais intensivo
possível das terras, ou seja, sua melhor aptidão sem considerar o nível de manejo. O
grupo é representado por números arábicos de 1 a 6, significando:
1- aptidão boa para lavoura;
2- aptidão regular para lavoura;
3- aptidão restrita para lavoura;
4- apta para pastagem cultivada;
5- apta para pastagem natural e silvicultura;
6- inapta para exploração agrícola (indicada para refúgio de flora e
fauna ou para recreação).
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Para os subgrupos de aptidão agrícola é realizada uma avaliação
conjunta das classes de aptidão, indicando o uso mais intensivo possível para cada
nível de manejo. Por exemplo: (a)bC - representa terras com aptidão restrita para
lavoura no nível A, regular no B e boa no C. Esta terra seria representada no mapa
como 1(a)bC, onde (a)bC é o subgrupo e 1 corresponde ao grupo, indicando a melhor
classe de aptidão do subgrupo, que no caso é C. A terra classificada como 4(p) é
indicada para pastagem cultivada, com aptidão restrita; enquanto que a 5(s)n significa
terra indicada para pastagem natural e silvicultura, com aptidão regular para
pastagem e restrita para silvicultura.
6.1.7.2 Uso atual no entorno do Reservatório Itaúba

Figura 6.1.18 – Área de lavoura no entorno do
Reservatório Itaúba.

Figura 6.1.19 - Área de lavoura no entorno do
Reservatório Itaúba.

6.1.7.3 Aptidão agrícola dos solos do entorno do Reservatório
Itaúba
Na área do entorno imediato do reservatório Itaúba (faixa de terras até
100 metros), observa-se predominância de ocorrência de vegetação arbórea. Os tipos
de solos ocorrentes são Argissolos e Latossolos, cujas características quanto aptidão
agrícola já foram apresentadas e discutidas nos itens acima. A área do Reservatório
Itaúba, principalmente em função de suas altas declividades, é classificada, quanto a
aptidão agrícola como 5(s)(n).
A principal constatação do mapeamento de aptidão agrícola no entorno
do Reservatório Itaúba, foi que, nas áreas distantes até 1.100 m do reservatório, não
foram identificadas áreas inaptas à agricultura. Quanto às classes de aptidão agrícola
presentes, predomina o grupo 5 (pastagens naturais/silvicultura).
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6.1.8 Unidades de Conservação e Reserva da Biosfera
6.1.8.1. Introdução
Existem cerca de cem unidades de conservação no Rio Grande do Sul,
sendo que 12 são administradas pelo Governo do Estado, seis são administradas pela
União, 24 são Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) e cerca de 50
unidades possuem gestão municipal, havendo ainda outras em processo de análise.
O uso antrópico destas áreas é proibido, restrito ou controlado, de
acordo com as normas legais específicas para cada caso. Por outro lado, a existência
de áreas legalmente protegidas atrai alguns tipos de atividades e gera novas opções
de renda específicas, como o turismo ou a pesquisa.
As diferentes restrições e potencialidades associadas à existência de
áreas de proteção legal, bem como sua capacidade de conservação da qualidade
ambiental de recursos hídricos, tornam fundamental a sua análise para fins de
planejamento do uso de recursos hídricos.
6.1.8.2. Metodologia
A metodologia adotada foi diferenciada de acordo com o objetivo a ser
alcançado e devido aos diferentes gestores atuantes.
Para a identificação e caracterização das unidades de conservação
existentes consultou-se bibliografia de referência e os sites: www.sema.rs.gov.br,
www.mma.gov.br,
www.portaldomeioambiente.com.br,
www.ibama.gov.br
e
www.bdt.fat.org.br.
Para o mapeamento das unidades de conservação foram utilizados três
procedimentos básicos: (a) utilização dos limites fornecidos pelo DEFAP/SEMA e pelo
IBAMA; (b) para as unidades de conservação que não apresentavam limites definidos
pelos órgãos citados, especialmente as unidades municipais, a delimitação foi obtida a
partir da locação dos pontos citados no decreto de criação da unidade de conservação
em uma base cartográfica digitalizada e (c) nos casos em que o decreto de criação
não continha coordenadas, foram efetuadas visitas a campo, que possibilitaram a
localização pontual.
A delimitação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica foi obtida junto
ao DEFAP/SEMA e IBAMA, consultando-se também o edital de Tombamento da Mata
Atlântica e Ecossistemas Associados do RS, enviado pelo Comitê Estadual da Reserva
da Biosfera da Mata Atlântica - CERBMA/RS.
Finalmente, todos os dados obtidos foram organizados, processados e
locados em base cartográfica digital e georreferenciada. Este processo permitiu a
quantificação das áreas delimitadas e a visualização espacial da abrangência dos
instrumentos legais estudados.
6.1.8.3 Categorias de uso das unidades de conservação
As unidades de conservação se subdividem entre unidades de proteção
integral (permitem apenas o uso indireto dos recursos naturais) e unidades de uso
sustentável (objetivam compatibilizar a conservação da natureza com o uso
sustentável de parcela de seus recursos naturais), conforme descrito no
quadro 6.1.15.
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Proteção Integral

Grupo

Quadro 6.1.15 – Caracterização das Unidades de Conservação.
Categoria

Objetivos

Características principais

Reserva
Biológica

Lei Federal n° 9.985,
de 1992

Parque
Estadual

Lei Estadual n°
9.519/92 e Decreto
Est. n° 34.256/92

Preservação dos ecossistemas
naturais de grande relevância
ecológica e beleza cênica

Permite a pesquisa científica, atividades de educação e
interpretação ambiental, recreação e turismo ecológico
(sujeitas à norma específica e autorização prévia do órgão
responsável)

Proteger a diversidade biológica,
disciplinar o processo de ocupação e
assegurar a sustentabilidade do uso
dos recursos naturais.

Área em geral extensa, com um certo grau de ocupação
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou
culturais especialmente importantes. Pode receber visitação
púbica e pesquisas científicas (atendendo normas específicas)
e disporá de um Conselho, composto por representantes de
órgãos públicos, organizações da sociedade civil e da
população residente.

Floresta Nacional

Reserva Particular
do Patrimônio
Natural (RPPN)

Lei Federal n° 9.985,
de 1992

Lei Federal n° 9.985,
de 1992

Lei Federal n° 9.985, de
1992.

É uma área com cobertura florestal de
espécies predominantemente nativas.
Tem como objetivo o uso múltiplo
sustentável dos recursos florestais e a
pesquisa científica, com ênfase em
métodos para exploração sustentável
de florestas nativas

proteger e conservar a diversidade
biológica existente

Posse e domínio

É proibida a visitação pública, exceto quando educacional, e
permite a pesquisa científica (com autorização prévia do
órgão responsável)

Preservação integral da biota e
demais atributos naturais em seus
limites,sem intervenção humana
direta ou modificações ambientais

Área de Proteção
Ambiental

Uso sustentável

Instrumento Legal

As opções de pesquisa e de manejo passíveis de autorização
são menores do que na Estação Ecológica.

é admitida a permanência de populações tradicionais que a
habitam quando de sua criação, em conformidade com o
disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade
A visitação pública é permitida, condicionada às normas
estabelecidas para o manejo da unidade . A pesquisa é
permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do
órgão responsável.
Disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão
responsável por sua administração e constituído por
representantes de órgãos públicos, de organizações da
sociedade civil e, quando for o caso, populações residentes
São unidades de conservação particulares, situadas em área
privada, gravadas em caráter de perpetuidade.
A criação de uma RPPN é voluntária e não ocasiona perda do
direito de propriedade.

constituída por terras
públicas ou privadas, e,
respeitados os limites
constitucionais, pode
estabelecer normas e
restrições para utilização de
propriedades privadas

posse e domínio públicos,
sendo que as áreas
particulares incluídas em
seus limites serão
desapropriadas

constituída por terras privadas
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O SNUC estabelece (no Art. 25) que as unidades de conservação, exceto
Área de Proteção Ambiental (APA) e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN),
devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores
ecológicos.
Nas zonas de amortecimento é permitido desenvolver atividades
econômicas, porém há os limites impostos pela Lei Federal 9.905/92, que são os
seguintes:
• Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de
significativo impacto ambiental, a licença somente poderá ser
concedida com autorização do órgão responsável pela administração
da unidade de conservação e a unidade afetada deverá ser uma das
beneficiárias da compensação definida no Art. 36 da Lei;
• A instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e
infra-estrutura urbana em geral, depende de prévia aprovação do
órgão responsável pela administração da unidade de conservação,
sem prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto
ambiental e outras exigências legais;
• A zona de amortecimento das unidades de conservação de Proteção
Integral, uma vez definida formalmente, não pode ser transformada
em zona urbana.
Além destas exigências, há necessidade de normas específicas
regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos
corredores ecológicos de uma unidade de conservação, que devem ser estabelecidas
pelo órgão responsável pela administração da unidade, podendo ser definidas no ato
de criação da unidade ou posteriormente.
Considerando esta determinação legal, foram contatados os órgãos
responsáveis pela administração das unidades integrantes da região que informaram
que a maior parte das unidades em análise não possui ainda a definição da zona de
amortecimento e dos corredores ecológicos. Assim sendo, pode-se adotar como
critério geral, o que foi definido na Resolução do CONAMA 013/1990, que estabelece
uma faixa de 10 km no entorno de unidades de conservação, onde toda a atividade
que possa afetar a biota necessita de licenciamento. Esta faixa serve apenas de
indicativo da área potencial a ser considerada para a gestão do entorno de cada
Unidade de Conservação.
6.1.8.4 Unidades de Conservação existentes nos municípios onde
está inserido o Reservatório Itaúba
A análise efetuada indicou que não existem unidades de conservação, na
área em estudo do Reservatório Itaúba.
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6.1.8.5 Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que ocupa parte da região
estudada, se constitui em um modelo de gestão integrada, adotado
internacionalmente e reconhecido pelo Programa Intergovernamental "O Homem e a
Biosfera - MAB", estabelecido pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura). Está estabelecida no Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (Lei Federal n° 9.985, de 2000), que objetiva a preservação da
diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento
ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da
qualidade de vida das populações. Pode ser formada por áreas de domínio público ou
privado e pode conter unidades de conservação já criadas pelo Poder Público.
É constituída de área(s)-núcleo, destinadas à proteção integral; zona(s)
de amortecimento, onde só são admitidas atividades que não resultem em dano para
as áreas-núcleo; e zona(s) de transição, sem limites rígidos, onde a ocupação e
manejo dos recursos são planejados e conduzidos de modo participativo e sustentável.
A Reserva da Biosfera é gerida por um conselho deliberativo, com
representantes de instituições, de organizações sociais e da população residente.
Quadro 6.1.16 - Área abrangida pela Reserva da Biosfera na área em estudo.
Área de Influência

Zonas da Reserva da
Biosfera

Área abrangida
(m²)

Percentual nas áreas
de influência (%)

Núcleo

20.468,67

1,069

Indireta

Transição

52.391,28

2,737

(1.913.889,82 ha)

Amortecimento

73.099,40

3,819

145.959,35

7,65

Núcleo

3.119,70

4,46

Direta

Transição

1.418,34

2,03

(69.882,73 ha)

Amortecimento

1.461,85

2,09

5.999,89

8,59

Total

Total

A Reserva da Biosfera envolve parte dos municípios de Júlio de
Castilhos, Pinhal Grande, Salto do Jacuí e Estrela Velha, citados por ordem de
importância no que se refere à área ocupada pela reserva. A localização da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica é apresentada na prancha 6.1.10.

P-0283-Tx149- Cap 6.1.8 e 6.1.9 - Unidades de Conservação e

69

260000

300000

340000

380000

6870000

6870000

6900000

220000

6900000

180000

!

Arroio Grande

!
!

!

Rio Jacuí

!

Arroio do Herva

l

6840000

!

Arroio Jacuí-Mirim

!

!

!

Arroio P
ulador

6840000

!

Arroio Conceição

!

!

!

Arroio Resvalador
!

!
!

acuí

!
!

e

uí
Ing

Felip

Rio

São

6810000

do
Lajea

!

Rio J

6810000

!

Legenda:
!

Sedes Municipais

!

Rede Hidrográfica
io

Rio

!

Reservatório

Pe
la
do

6780000

6780000

R

La
je
ad
o

aí
Iv

!

Iva
í

cuí
Rio Ja

rva
Arroio da Rese

Áreas Urbanas (2003)
Limites Municipais

!

Limite das Bacias Hidrográficas

!

6750000

6750000

Faixa de 10 km no Entorno dos Reservatórios
!

Reservatório Itaúba

ZONAS DE RESERVA DA BIOSFERA
Zona de Amortecimento
Zona de Transição
Zona Núcleo

180000

220000

260000

300000

340000

380000
REVISÃO
EMISSÃO INICIAL

02
01

AGO / 08
JUL / 08

Dicriminação

Revisão

Data

PLANO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO
ITAÚBA DA UHE ITAÚBA
Unidade:

METRO

Coordenação: CEEE-GT
Data:

JUL / 08

Arquivo:

P-0283-CEEE-GT/CG.mxd

Prancha

ASSUNTO

Localização das Zonas de Reservas da Biosfera da
Mata Atlântica na Região do Reservatório Itaúba

6.1.10
Escala:

1:850000

6.2 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO
6.2.1 Caracterização da cobertura vegetal
6.2.1.1 Introdução
O Reservatório Itaúba é situado em região fitogeográfica identificada,
segundo IBGE (2007), como “Floresta Estacional Decidual”.
A Floresta Estacional Decidual (Submontana entre 30 m e 400 m de
altitude), também conhecida como floresta caducifólia ou estacional, tem limite
próximo ao reservatório, a oeste deste. Tem como característica principal a perda das
folhas de grande parte dos exemplares do estrato superior durante o inverno. A
Apuleia leiocarpa (grápia) é a espécie estacional mais característica desta formação
florestal.
A fim de servir como instrumento para o planejamento da ocupação do
espaço, são apresentados como objetivos específicos para o presente estudo:
•

apresentar as categorias de cobertura vegetal e uso do solo
ocorrentes no espaço definido pelos 1.100m no entorno do
Reservatório Itaúba;

•

mapear e quantificar as categorias de cobertura vegetal e uso do
solo ocorrentes na faixa de 100 m e zona de transição (1.000m)
do Reservatório Itaúba;

•

descrever a vegetação ocorrente no entorno do Reservatório
Itaúba, avaliando a situação de conservação dos remanescentes
vegetais;

•

levantar as espécies arbóreas com maior valor de importância em
amostra de mata próximo ao Reservatório Itaúba;

•

apresentar as espécies vegetais tidas como de especial interesse
de preservação ocorrentes na região do trabalho.

6.2.1.2 Metodologia
Para a identificação da cobertura vegetal ocorrente na faixa de
100 m/1.100 m, foram utilizadas as imagens de satélite disponíveis na internet
(Google EarthTM, 2007) e fotos aéreas datadas de 2003, fornecidas pela CEEE-GT para
o desenvolvimento do trabalho. A área de estudo foi visitada na primeira quinzena de
novembro de 20007.
Dados obtidos em estudos quali-quantitativos que descrevem a florística
e a estrutura de remanescentes vegetais realizados para a região de abrangência do
trabalho foram utilizados para a caracterização da vegetação nativa.
Para levantamento quantitativo da vegetação arbórea nativa na faixa
dos 100m e zona de transição do Reservatório Itaúba, foi realizado um estudo
fitossociológico em mancha de mata situado a aproximadamente 180m de distância do
reservatório (Figura 6.2.1), município de Pinhal Grande-RS, buscando selecionar área
representativa da formação vegetal arbórea presente na região (floresta estacional)
onde se insere o reservatório e com fácil acesso. Os dados de campo foram levantados
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na primeira quinzena de fevereiro de 2008.

reservatório
área
amostral

Figura 6.2.1 - Localização da área de mata utilizada no levantamento fitossociológico.

Para tanto adotou-se o Método das Quadrantes Centrado num Ponto
(Figura 6.2.2), em que foram considerados os indivíduos lenhosos vivos com altura
igual ou superior a 2m e DAP (diâmetro a altura do peito, ou seja, a 1,30m do solo)
igual ou superior a 5cm. No sentido maior do capão de mata e distante 15m da borda,
delimitou-se uma linha onde foram marcados 8 pontos de amostragem, distantes 10m
entre si. Em cada ponto foi estabelecido ao acaso 4 quadrantes, através de uma
cruzeta giratória.

Figura 6.2.2 – Cruzeta utilizada no levantamento
fitossociológico
–
Método
dos
Quadrantes
centrados em um ponto. Coordenadas UTM:
6761908/283737
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A partir destes dados foram estimados os valores absolutos e relativos
de densidade, freqüência, dominância, índice do valor de cobertura, índice do valor de
importância1 e as alturas mínima, máxima e média de cada espécie. A diversidade
específica foi estimada pelo índice de Shannon (H’). O parâmetro quantitativo utilizado
na ordenação das espécies foi o valor de importância. Para cálculo dos parâmetros foi
utilizado o programa Fitopac. A classificação da vegetação segue o sistema
apresentado por IBGE (2003).
6.2.1.3 Unidades de paisagem no entorno do reservatório
O quadro 6.2.1 apresenta a área abrangida pelas categorias de
cobertura vegetal e uso do solo presentes nos espaços delimitados pelos 100 m e
1.100 m do entorno do reservatório. A prancha 6.2.1 ilustra a localização e
distribuição das manchas identificadas como:
• MATA NATIVA: sob a denominação “mata nativa” estão agrupadas
manchas de mata em estádios sucessionais diferentes, incluindo
aquelas com cobertura vegetal em regeneração.
• SILVICULTURA: para esta região são dominantes os plantios de
eucalipto, e também pinus, conforme os dados do Inventário Florestal
de Santa Maria (DEFAP/UFSM, 2002) para os municípios onde se situa
o reservatório.
• CAMPO/PASTAGEM/AGRICULTURA: são presentes grandes áreas
cobertas por monoculturas de soja, milho, trigo, aveia,
especialmente. Plantios de fumo e fruticultura são também
observados na região.
• ÁREAS DE OCUPAÇÃO RESIDENCIAL consistem de áreas com
construções residenciais unifamiliares com baixa a média densidade
de ocupação mas que não estão presentes de forma marcante no
entorno do Reservatório Itaúba.
• MINERAÇÃO.
Quadro 6.2.1 – Área total ocupada pelas categorias de cobertura vegetal e uso do solo
presentes nos 100 m/1.100 m do entorno do Reservatório Itaúba.
Área (Km2)

Cobertura vegetal e uso do
solo

100m no entorno

%

1100m no entorno

%

Mata nativa

12,92

70,91

61,64

49,12

Silvicultura

-

-

12,5

9,96

Campo/pastagem e agricultura

4,3

23,60

47,96

38,22

Uso residencial

-

-

1,59

1,27

Mineração

1

4,49

1,81

1,44

6.2.1.4 Caracterização da cobertura vegetal
O relevo acentuado da região acaba por proteger a vegetação do local,
dificultando a intervenção antrópica nos locais mais íngremes. Desta forma a área
apresenta interessante percentual de mata nativa no entorno, com cerca de 70% e

1

O IVI corresponde ao somatório dos valores relativos dos parâmetros estruturais utilizados.
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49% de mata nas faixas de 100 m e 1.100 m, respectivamente.
Destacam-se ambientes de matas secundárias no morro localizado entre
a barragem e a usina, as matas ciliares e as encostas rochosas, estas cobertas por
cactáceas (Figura 6.2.3).

Figura 6.2.3 – Paredão do morro com exemplares de cactáceas (Cereus sp), ao sul do
Reservatório de Itaúba.

Nos 8 pontos de amostragem realizados para a área foram levantados
32 indivíduos, distribuídos em 14 espécies e 11 famílias botânicas (Quadro 6.2.2).
Três destas famílias apresentaram duas espécies (sapindaceae, anacardiaceae e
lauraceae), sendo que as demais apresentam apenas uma espécie cada (Figura 6.2.4).
As três famílias mencionadas somam juntas mais de 50% dos indivíduos amostrados.
Arecaceae, euphorbiaceae, rosaceae, erythroxyllaceae e rutaceae, são
famílias representadas na área amostral por um único exemplar.
Quadro 6.2.2 – Espécies amostradas no levantamento fitossociológico em área de
mata próxima ao Reservatório Itaúba (DAP igual ou superior a 5cm), e respectivas
famílias botânicas.
Família

Nome científico

Nome popular

ADOXACEAE

Sambucus australis

sabugueiro

ANACARDIACEAE

Lithraea brasiliensis

aroeira-braba

Schinus terebinthifolius

aroeira-vermelha

ARECACEAE

Syagrus romanzoffiana

jerivá

ERYTHROXYLLACEAE

Erythroxyllum argentinum

cocão

EUPHORBIACEAE

Sebastiania commersoniana

branquilho
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Quadro 6.2.2 – Espécies amostradas no levantamento fitossociológico em área de
mata próxima ao Reservatório Itaúba (DAP igual ou superior a 5cm), e respectivas
famílias botânicas.
Família

Nome científico

Nome popular

HAMNACEAE

Hovenia dulcis

uva-do-japão

LAURACEAE

Nectandra megapotamica

canela-merda

Endlicheria paniculata

canela

ROSACEAE

Prunus myrtifolia

pessegueiro-do-mato

RUTACEAE

Citrus sp

-

SALICACEAE

Casearia silvestris

chá-de-bugre

SAPINDACEAE

Allophylus edulis

chla-chal

Cupania vernalis

camboatá-vermelho

12
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2
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Figura 6.2.4 – Relação entre o número de espécies encontradas por família e número de
exemplares encontrados por família, na área de mata próxima ao Reservatório Itaúba, Pinhal
Grande-RS. Exemplares com DAP maior ou igual a 5cm.

Com uma distância média de 2,044m entre os indivíduos amostrados e
os pontos, o componente arbóreo da formação arbórea nativa analisada em
levantamento fitossociológico apresentou uma densidade estimada em 2.394,46
ind/ha.
A área de mata utilizada para o levantamento apresenta exemplares
com porte reduzido e boa iluminação interna. As alturas totais dos exemplares
variaram entre 4,50m e 11,00m, sendo que 8 das 14 espécies tiveram altura média
calculada entre 5,00 e 7,00m (Figura 6.2.5).
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Figura 6.2.5 – Altura média calculada para cada espécie amostrada em área de mata próxima
Reservatório Itaúba, Pinhal Grande-RS.

No quadro 6.2.3 são apresentados os parâmetros fitossociológicos das
espécies amostradas para a área de mata próxima ao Reservatório Itaúba, estas
listadas em ordem decrescente do valor de importância.
Hovenia dulcis (uva-do-japão) e Allophylus edulis (chal-chal) têm
valores bastante semelhantes quanto ao número de indivíduos presentes na área
amostral, respectivamente 7 e 6 indivíduos. No entanto, H. dulcis tem maior destaque
na comunidade já que com melhor representatividade nos quadrantes (freqüência) e
maior diâmetro de caule (reflexo sobre o parâmetro dominância) e, desta forma, com
alto valor de importância (65,66).
Hovenia dulcis (uva-do-japão) é uma espécie exótica, mas os
exemplares amostrados são provavelmente espontâneas para o local, sendo a espécie
observada em outros pontos no entorno do reservatório e considerada uma espécie
invasora.
Em terceiro lugar em valor de importância encontra-se Cupania vernalis
(camboatá-vermelho) (30,78); em quarto, quinto e sexto, respectivamente, estão
Syagrus romanzoffiana (jerivá) (22,46), Nectandra megapotamica (canela-merda)
(20,93) e Schinus terebinthifolius (aroeira-vermelha) (20,66), com valores bastante
próximos. São espécies encontradas em quase todas as formações vegetais, e comuns
em áreas secundárias. Para LEITE & KLEIN (1990), Nectandra megapotamica (canelamerda) é espécie representativa para o segundo estrato da Floresta Estacional
Decidual.
S. romanzoffiana, mesmo apresentando maior destaque para a área
dentre estas três últimas espécies mencionadas, é representada por apenas um
exemplar. No entanto, este exemplar apresenta maior fuste dentre todos os
exemplares amostrados, refletindo num considerável valor de dominância. Esta é um
espécie pioneira que pode alcançar 30-40cm de diâmetro (LORENZI, 1996). Outras
espécies levantadas podem alcançar diâmetros de caule superiores, como por
exemplo, N. megapotamica (40-60 cm) e L. brasiliensis (30-50 cm). Os exemplares da
maior parte das árvores amostradas encontram-se em fase de desenvolvimento.
Além das espécies amostradas, foram observados na área exemplar(es)
de Myrsine umbelllata (capororoca), Trichilia clausseni (catiguá), Tabebuia heptaphylla
(ipê-roxo), Allophylus guaraniticus (chal-chal), Casearia decandra (guaçatunga),
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Eugenia sp, Cabralea canjerana (canjerana), Cordia americana (guajuvira), Banara
parviflora (farinha-seca), Luehea divaricata (açoita-cavalo), Matayba elaegnoides
(camboatá-branco), Dalbergia frutescens (rabo-de-bugio), Urera baccifera (urtigão) e
Casearia silvestris (chá-de-bugre).
A maior parte dos exemplares arbóreos levantados pertencem a
espécies não tipicamente deciduais, característica esperada para a região reconhecida
fitoecologicamente como Floresta Estacional Decidual.
A diversidade do componente arbóreo estimado pelo índice de Shannon
(H’) foi de 2,341 nat’s/ind.
Este é um valor superior ao estimado para diversidade do componente
arbóreo de área de mata decidual próxima ao Reservatório de Maia Filho (H”= 2,341
nat’s/ind). No entanto, estes valores não devem ser entendidos como uma forma de
avaliação da vegetação ocorrente ao longo do reservatório, mas apenas como uma
comparação entre as duas manchas de mata amostradas. Das espécies amostradas
em ambas as áreas são comuns nos dois levantamentos Cupania vernalis, Hovenia
dulcis, Lithraea brasiliensis, Prunus myrtifolia e Nectandra megapotamica.
O quadro 6.2.4 apresenta levantamento florístico realizado no entorno
da UHE de Itaúba por MCN/FZBRS (2002).
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Quadro 6.2.3 – Relação das espécies vegetais amostradas em área de mata próxima ao Reservatório Itaúba, Pinhal Grande-RS, com
DAP igual ou superior a 5cm, e respectivos parâmetros fitossociológicos: ni- número de indivíduos; DA- densidade absoluta (ind/ha);
DR- densidade relativa; FA- freqüência absoluta (ind/ha); FR- freqüência relativa; DoA- dominância absoluta (ind/ha); DoRdominância relativa; IVC- índice do valor de cobertura; IVI- índice do valor de importância; alt.md (m)- altura média; diâm.md (m)diâmetro médio. Espécies apresentadas em ordem de IVI.
Espécie

ni

DA
FA
DR (%)
ind/ha
ind/ha

FR (%)

DoA
ind/ha

DoR (%) IVC

IVI

Alt.md (m) Diâm.md (m)

Hovenia dulcis

7

523,8

21,88

62,50

19,23

46,244

24,56

46,43

65,66

9,6

10,4

Allophylus edulis

6

449,0

18,75

50,00

15,38

36,921

19,61

38,36

53,74

6,4

9,8

Cupania vernalis

4

299,3

12,50

37,50

11,54

12,693

6,74

19,24

30,78

5,8

6,8

Syagrus romanzoffiana

1

74,8

3,13

12,50

3,85

29,173

15,49

18,62

22,46

7,0

22,3

Nectandra megapotamica

3

224,5

9,38

25,00

7,69

0,7282

3,87

13,24

20,93

5,8

6,4

Schinus terebinthifolius

2

149,7

6,25

25,00

7,69

12,656

6,72

12,97

20,66

5,5

9,7

Casearia silvestris

2

149,7

6,25

25,00

7,69

0,7599

4,03

10,28

17,98

5,0

8,0

Sebastiania commersoniana

1

74,8

3,13

12,50

3,85

0,9524

5,06

8,18

12,03

8,0

12,7

Prunus myrtifolia

1

74,8

3,13

12,50

3,85

0,7293

3,87

7,00

10,84

8,0

11,1

Lithraea brasiliensis

1

74,8

3,13

12,50

3,85

0,6102

3,24

6,37

10,21

7,5

10,2

Endlicheria paniculata

1

74,8

3,13

12,50

3,85

0,5360

2,85

5,97

9,82

9,0

9,6

Erythroxyllum argentinum

1

74,8

3,13

12,50

3,85

0,2880

1,53

4,65

8,50

7,5

7,0

Sambucus australis

1

74,8

3,13

12,50

3,85

0,2880

1,53

4,65

8,50

6,5

7,0

Citrus sp

1

74,8

0,91

12,50

3,85

0,1720

0,91

4,04

7,88

3,5

5,4

TOTAL

32 2394,4

100

325

100

137,69

100

200

300

-

-
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Quadro 6.2.4 - Espécies de árvores encontradas nas comunidades arbóreas nativas na
Floresta Estacional Decidual (FED) no entorno do Reservatório Itaúba (MCN/FZBRS,
2002; MCN/FZBRS, 1978).
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

ANACARDIACEAE

Lithraea brasiliensis

aroeira-brava

Schinus terebinthifolius

aroeira-vermelha

Schinus molle

aroeira-vermelha
2

ANNONACEAE

Rollinia exalbida

araticum

Rollinia rugulosa

araticum

AQUIFOLIACEAE

Ilex sp

-

ARAUCARIACEAE

Araucaria angustifolia

araucária

ARECACEAE

Syagrus romanzoffiana

jerivá

BIGNONIACEAE

Tecoma stans

falsa-caroba

BORAGINACEAE

Cordia trichotoma

louro
3

Patagonula americana

guajuvira-branca

CACTACEAE

Cereus hildmannianus

tuna

EBENACEAE

Diospyros inconstans

EUPHORBIACEAE

fruta-de-caju
4

Actinostemon concolor

laranjeira-do-mato

Sapium glandulatum

leiteiro, mata-olho

Sebastiania brasiliensis.

branquilho

Sebastiania commersoniana

branquilho

5

FLACOURTIACEAE

Casearia silvestris

chá-de-bugre

LAURACEAE

Endlicheria paniculata

canela-frade

Cinamomum zeylanicum

canela-da-índia

6

LEGUMINOSAE

Nectandra rigida

canela-amarela

Ocotea pulchella

canela-preta

Apuleia leiocarpa

grápia

Ateleia glazioviana

timbó

Bauhinia forficata

pata-de-vaca

Dalbergia cf. frutescens

rabo-de-bugio

Erythrina falcata

corticeira-da- serra

Holocalix balansae

alecrim

Inga sessilis

ingá-ferradura

Inga marginata

ingá

Inga uruguensis

ingá-banana

Machaerium stipitatum

farinha-seca

Mimosa scabrella

bracaatinga

2

Atualmente identificada como Rollinia silvatica
Atualmente identificada como Cordia americana
4
Atualmente identificada como Gymnanthes concolor
5
Atualmente identificada como família SALICACEAE (SOBRAL et al., 2006)
6
Considerada por SOBRAL et al. (2006) como erro de identificação para o Estado do Rio
Grande do Sul (N. oppositifolia, N. mollis)
3
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Quadro 6.2.4 - Espécies de árvores encontradas nas comunidades arbóreas nativas na
Floresta Estacional Decidual (FED) no entorno do Reservatório Itaúba (MCN/FZBRS,
2002; MCN/FZBRS, 1978).
FAMÍLIA

MELIACEAE

MORACEAE

ESPÉCIE

NOME POPULAR

Myrocarpus frondosus

cabriúva

Parapiptadenia rigida

angico-vermelho

Cabralea canjerana

canjerana

Cedrela fissilis

cedro

Trichilia clausseni

catiguá, quebramachado

Trichilia elegans.

pau-de-ervilha

Ficus diabolica

figueira-braba

Ficus luschnathiana

figueira

Ficus monckii

figueira-do-mato

Sorocea bonplandii

cincho

Acca sellowiana

goiabeira-da- serra

Campomanesia guazumifolia

sete-capotes

Campomanesia xanthocarpa

guabiroba

Eugenia involucrata

cerejeira

Eugenia pungens

guabijú

Gomidesia palustris

guamirim

Myrseugenia miersiana

guamirim

Myrceugenia myrtoides

cambuim

Myrciaria tenella

cambuim

Psidium guaiava

goiabeira

PHYTOLACACEAE

Phytolacca dioica

umbú, maria- mole

POLYGONACEAE

Ruprechtia laxiflora

marmeleiro-do- mato

RHAMNACEAE

Hovenia dulcis

uva-do-japão

ROSACEAE

Prunus sellowii

pessegueiro- brabo

RUBIACEAE

Guettarda uruguensis

veludinho

Randia armata

limoeiro-do-mato

MYRTACEAE

RUTACEAE

Balfourodendron riedelianum
7

SAPINDACEAE

SOLANACEAE

7

pau-marfim

Fagara rhoifolia

mamica-de-cadela

Helietta longifoliata

canela-de-veado

Pilocarpus pennatifolius

jaborandi

Allophylus edulis

chal-chal

Allophylus guaraniticus

chal-chal

Cupania vernalis

camboatá- vermelho

Dodonaea viscosa

vassoura- vermelha

Matayba elaeagnoides

camboatá-branco

Solanum granulosoleprosum

joá

Atualmente identificada como Zanthoxyllum rhoifolium
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Quadro 6.2.4 - Espécies de árvores encontradas nas comunidades arbóreas nativas na
Floresta Estacional Decidual (FED) no entorno do Reservatório Itaúba (MCN/FZBRS,
2002; MCN/FZBRS, 1978).
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

SYMPLOCACEAE

Symplocos uniflora

sete-sangrias

TILIACEAE

Luehea divaricata

açoita-cavalo

ULMACEAE

Celtis tala

esporão-de-galo

Trema micrantha

grandiúva

VERBENACEAE

Vitex megapotamica

tarumã

PINACEAE

Pinus elliotti

pinus

6.2.1.5
Espécies da flora
interesse de preservação

nativa

regional

com

especial

Nenhuma das espécies amostradas na área do levantamento apresenta
registro na lista elaborada para as espécies da flora ameaçadas de extinção do Rio
Grande do Sul. No entanto, algumas espécies da lista têm ocorrência natural para a
região, mencionadas em levantamentos florísticos realizados e visualizados em campo
(Quadro 6.2.5).
Espécies como Erythrina falcata (corticeira-da-serra) (Figura 6.2.6) e
figueiras nativas (Ficus spp.) são protegidas por lei (Código Florestal Estadual).

Figura 6.2.6 – Registro de exemplar de Erithryna falcata (corticeira-da-serra), espécie protegida
pela legislação estadual. Margem do Reservatório, nas proximidades da UHE de Itaúba.

Dentro da faixa de 100 m do Reservatório de Itaúba, nos paredões
rochosos existentes junto à represa existem espécies de bromélias endêmicas para a
área, Tillandsia itaubensis e T. afonsoana. (MCN/FZBRS, 2002).
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Quadro 6.2.5 - Flora Ameaçada de Extinção do RS com ocorrência para as formações
vegetais da região onde se localiza o Reservatório.
Família

Espécie (nome popular)

Categoria na lista

ARAUCARIACEAE

Araucaria angustifolia (araucária)

vulnerável

ARECACEAE

Butia eriospatha (butiá-da-serra)

em perigo

CLETHRACEAE

Clethra scabra

em perigo

CUNONIACEAE

Weinmannia paulliniifolia

vulnerável

DICKSONIACEAE

Dicksonia sellowiana

vulnerável

LAURACEAE

Ocoteca porosa

em perigo

LAURACEAE

Ocoteca catharinensis

vulnerável

LEGUMINOSAE

Apuleia leiocarpa (grápia)

vulnerável

LEGUMINOSAE

Myrocarpus frondosus (cabreúva)

vulnerável

LEGUMINOSAE

Apuleia leiocarpa (grápia)

vulnerável

LEGUMINOSAE

Myrocarpus frondosus (cabreúva)

vulnerável

RHAMNACEAE

Colletia exserta

em perigo

RHAMNACEAE

Scutia buxifolia

coronilha

SANTALACEAE

Iodina rhombifolia

em perigo

WINTERACEAE

Drimys brasiliensis

vulnerável

* Estas categorias (“vulnerável” e “em perigo”) são definidas pela Lista de Flora Ameaçada de Extinção no
Estado do Rio Grande do Sul

6.2.1.6 Considerações finais
O Reservatório Itaúba, situado em área de relevo mais acentuado, é
rodeado por vegetação arbórea nativa secundária, essencialmente. No entanto,
embora ambientes de mata nativa em estágios mais avançados constituam os
melhores habitats, as manchas de vegetação secundária têm também grande
importância para permitir a continuidade da cobertura florestal, reduzindo os efeitos
da fragmentação das matas (GUADAGNIN et al., 1998).
O estudo realizado pelo MCN/FZBRS (1978; 2002) no entorno do
Reservatório Itaúba, definiu como as áreas de maior interesse para preservação as
formações florestais localizadas junto à cabeceira do Reservatório (noroeste da área) e
o braço morto (sudeste da área), pela continuidade da vegetação.
Alguns princípios são considerados chaves para o planejamento de áreas
protegidas. Não apenas a área (tamanho) do fragmento de mata deve ser considerada
importante na seleção de manchas com maior interesse de preservação, como
também a forma mais aproximada do circular, a fim de diminuir o efeito de borda, e o
menor grau de fragmentação.
Áreas de mata contínuas, além da faixa de 100 m, e se possível da zona
de transição, devem, em princípio, apresentar maior diversidade de ambientes e, por
conseqüência, de espécies. A proximidade e a conectividade (através de “corredores”
ou “pontes”) entre pequenas manchas auxiliam o trânsito de espécies animais e
vegetais. Em se tratando de matas ciliares, é essencial a possibilidade de proteção de
todo o sistema, formando um corredor ao longo do curso d’água até a sua nascente.
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6.2.2 Caracterização da Fauna
6.2.2.1 Introdução
A posição geográfica do Rio Grande do Sul, coincidente com uma zona
de confluência de diversas regiões biogeográficas e fitoecológicas, favorece a
ocorrência de uma fauna de considerável riqueza específica.
Em termos biogeográficos, a área de estudo está inserida na Província
Paranaense, onde a fauna é subtropical, possuindo como característica alguns
elementos andino-patagônicos (CABRERA & WILLINK, 1973). No Rio Grande do Sul,
está compreendida na região fisiográfica do Planalto Médio, onde predominam nas
principais classes de cobertura vegetal os campos com matas de galeria, florestas
latifoliadas nos vales das partes mais inclinadas e a floresta com araucária.
A fauna possui estreita relação com as condições ambientais
estabelecidas em determinadas áreas. A maioria das espécies ocupa ambientes
bastante específicos e sua distribuição espacial e a densidade populacional está
relacionada com a ocorrência e distribuição dos respectivos habitats.
Na área de estudo, os remanescentes florestais ainda abrigam um
contingente faunístico bastante diversificado, com espécies exclusivas do interior de
mata e espécies que ocorrem nas áreas campestres e sobrevivem em áreas com
árvores esparsas.
Nas manchas de florestas isoladas e pouco extensas, o baixo suporte
ambiental amplia as competições intra e inter-específicas, criando pressões seletivas,
levando as populações a apresentarem contingentes restritos, para melhor se
utilizarem dos recursos disponíveis. Neste contexto, normalmente é ao longo dos
cursos d’água e próximo às áreas mais úmidas que se encontram os elementos em
maior diversidade.
É um fato evidente que a fauna foi duramente afetada pela ocupação
humana da região. O desmatamento e a caça que se desenvolveram ao longo das
últimas décadas representaram alguns dos principais fatores de degradação da fauna.
De uma forma geral, a pressão exercida pela população humana afetou principalmente
os animais de grande porte e os animais predadores, cujas populações já
desapareceram ou estão criticamente baixas.
Visto que a barragem Itaúba foi construída antes das Resoluções nº
001/1986 e nº 237/1997 do CONAMA, não foi realizado um Estudo de Impacto
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) para o licenciamento da obra,
exigências das citadas resoluções. Apesar disto, a Fundação Zoobotânica do Rio
Grande do Sul realizou um diagnóstico de fauna no entorno do Reservatório Itaúba na
época da construção da barragem e início do alagamento para enchimento do
reservatório (MCN/FZBRS, 1978). Posteriormente, na busca de locais para
implantação de novas áreas de proteção na Bacia do Guaíba, a FZBRS realizou um
novo estudo no entorno do Reservatório Itaúba, visando verificar as condições do local
para a implantação de um Parque ou Reserva Natural (MCN/FZBRS, 1999).
A caracterização da fauna terrestre na área de estudo foi efetuada a
partir de dados disponíveis na literatura e informações obtidas em visitas técnicas
para a avaliação rápida das comunidades faunísticas de interesse para o diagnóstico.
Estas informações visaram à elaboração de um diagnóstico com a “fauna esperada”
para a região. A listagem não inclui todos os táxons existentes na área de estudo, mas
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sim, aqueles que representam bem os ambientes locais, segundo as informações
obtidas na bibliografia consultada.
Para a caracterização da ictiofauna dos reservatórios, foram utilizados
apenas dados secundários, obtidos primeiramente em relatórios de monitoramento da
fauna íctica realizados periodicamente pela CEEE-GT nos seus reservatórios. Além das
espécies citadas neste relatório, foram obtidas listas de espécies através de
entrevistas com ictiólogos experientes na pesquisa da ictiofauna do Estado, como
Fernando Becker, Fábio Villela e Vinícius Lampert da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Vinícius Bertaco e José Pezzi da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul e Marco Azevedo da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. Além
das entrevistas, foram pesquisados dados constantes em bibliografias, como artigos
científicos e resumos de congressos publicados e cadastros de coleções científicas
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul - PUCRS, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS,
Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul – FZBRS).
6.2.2.2 Ictiofauna
Em termos gerais, cada bacia fluvial do Brasil possui sua fauna de
peixes característica, apesar das similaridades que possam existir entre elas
(MENEZES, 1972).
Diversos autores realizaram trabalhos sobre peixes de água doce do Rio
Grande do Sul, porém nenhum inventário científico foi realizado nos ambientes
aquáticos em estudo pertencentes ao Sistema Jacuí, do qual faz parte o Reservatório
Itaúba. De uma maneira geral, existe falta de informações sobre a sistemática e a
distribuição das espécies na Bacia do Alto-Jacuí.
A ictiofauna representa a comunidade integral de peixes que habita e
depende dos recursos disponíveis em um determinado corpo hídrico. Desta forma, são
retratadas as espécies representantes dos diferentes níveis tróficos e hábitos de vida,
as quais possuem diferentes dimensões, associadas ao seu tempo de
desenvolvimento. Para se poder representar perfeitamente a ictiofauna de um
determinado local, é indispensável à utilização de diversos tipos de apetrechos de
pesca, com malhas de diferentes dimensões, esforço intensivo e freqüência mínima
sazonal, visto as variações naturais na ocupação dos ambientes pelas espécies de
peixes, regulada pelas variações climáticas e alterações antrópicas. Baseado neste
preceito, considera-se os inventários da ictiofauna existente para o Reservatório
Itaúba apenas representativos, devido à sua pontualidade temporal.
Em reservatórios artificiais, a ictiofauna existente é a resultante dos
processos de reestruturação das populações que originalmente habitavam o leito dos
rios, antes do represamento deste e conseqüente transformação das características
físico-químicas dos habitats. A primeira conseqüência da construção das barragens é a
transformação de um ambiente lótico em lêntico, alterando suas profundidades,
temperatura, velocidade da correnteza, turbidez, deposição de sedimento entre outras
variáveis extremamente importantes para a sobrevivência das espécies de peixes.
Além desta alteração à montante da represa, alterações nos ciclos de vida das
espécies migradoras acontecem à jusante daquela, visto que estas espécies
necessitam migrar para as cabeceiras dos rios nos período reprodutivos, para
desovarem em ambientes com as características mais apropriadas ao desenvolvimento
de seus alevinos. A altura das barragens geralmente impede este processo, além de
causar a morte de grandes números de peixes que tentam, em vão, superar este
obstáculo. Em vista destas alterações, a comunidade de peixes necessita se adaptar, e
as espécies que permanecem utilizando este ambiente, em um primeiro momento,
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geralmente são aquelas de maior plasticidade ecológica ou altamente adaptadas a
ambientes lênticos. No decorrer do tempo, a ictiofauna é forçada a novas alterações,
causadas principalmente pelos processos de competição e predação, além das
pressões antrópicas (PELICICE & AGOSTINHO, 2007).
a) Diversidade da ictiofauna
Visto a necessidade da CEEE-GT legalizar a situação de operação da UHE
Itaúba com a FEPAM, surgiu a exigência de implantar programas de monitoramento e
educação ambiental nos reservatórios, entre os quais está o Programa de
Monitoramento Sazonal da Fauna Íctica. Este trabalho utiliza uma metodologia
padronizada, mas com pequeno esforço amostral, entre apetrechos, malhas e tempo.
Mas, considerando-se a deficiência no conhecimento da ictiofauna existente na maioria
dos corpos hídricos do Estado, o monitoramento trimestral realizado pela CEEE-GT é
proporcionalmente muito informativo, pois é eficiente na demonstração das espécies
mais relevantes no sistema e das variações na diversidade causadas pelas alterações
climáticas. Deste modo, será o principal instrumento utilizado na definição e
caracterização da ictiofauna do reservatório.
O desconhecimento de toda a composição da comunidade de peixes que
ocorrem no reservatório e seus tributários impossibilita avaliações precisas e
coerentes a respeito da ictiofauna. Portanto, ainda é necessário um investimento
longo de coleta, identificação e catalogação para o conhecimento da composição
taxonômica dos grupos de peixes representados nessa área. Apesar disto, existe
pouca dúvida de que muitas populações sofreram grandes declínios, tendo em vista
que a degradação ambiental reduziu em muito a diversidade original em todos os
sistemas hídricos estudados.
Para a definição da composição da ictiofauna e a ocorrência destas no
Reservatório Itaúba, foram utilizados os relatórios trimestrais de monitoramento das
espécies do Sistema Jacuí, realizados de 2004 a 2006, juntamente com o catálogo da
coleção científica da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (FZBRS). No total, a
lista apresenta 10 espécies, representantes de quatro ordens e oito famílias. Destas,
duas espécies são exóticas, altamente impactantes sobre a ictiofauna nativa. O quadro
6.2.6 apresenta a lista de espécies e a ocorrência destas em cada reservatório em
estudo com a riqueza de espécies representada graficamente na figura 6.2.7.
Quadro 6.2.6 – Espécies de peixes capturados no Reservatório Itaúba.
Classificação

Nome científico

Nome comum

Characiformes
Astyanax bimaculatus

lambari

Oligosarcus robustus

tambicu

Curimatidae

Cyphocharax voga

birú

Erythrinidae

Hoplias malabaricus

traíra

Heptapteriidae

Rhamdia sp.

jundiá

Hypostomidae

Hypostomus hypostomus

cascudo comum

Pimelodidae

Pimelodus maculatus

pintado

Crenicichla lepidota

joaninha

Geophagus brasiliensis

cará

Characidae

Siluriformes

Perciformes
Cichlidae
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Quadro 6.2.6 – Espécies de peixes capturados no Reservatório Itaúba.
Classificação

Nome científico

Nome comum

Atheriniformes
Atherinidae

Odontesthes bonariensis

peixe-rei

*espécies exóticas. Fontes: Catálogo FZBRS (2007); Monitoramento da Fauna Íctica (CEEE-GT, 2004 a
2006).

Apesar das lacunas existentes na inventariação da fauna de peixes na
região do Sistema Jacuí, as informações disponíveis permitem reconhecer, de forma
preliminar, algumas características da ictiofauna regional.
A maior parte da diversidade da fauna de peixes concentra-se nas
ordens Characiformes (n=4) (Figura 6.2.7), seguindo um padrão comum aos
ambientes lênticos neotropicais. As demais ordens representadas são Siluriformes
(n=3), Perciformes (n=2) e Gymnotiformes (n=1).

Riqueza de espécies

5
4
3
2
1
0
Characiformes

Siluriformes

Perciformes

Gymnotiformes

Ordens

Figura 6.2.7 – Distribuição das espécies de peixes entre as ordens taxonômicas amostradas no
Reservatório Itaúba.

Dentre todas as famílias amostradas, as mais representadas são
Characidae e Cichilidae, com duas espécies cada, com todas as demais famílias sendo
representadas por apenas uma espécie (Figura 6.2.8).
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Figura 6.2.8 – Distribuição das espécies de peixes dentro das famílias taxonômicas amostradas
no Reservatório Itaúba.

Dentro dos representantes da ordem Characiformes, geralmente
predominam espécies de pequeno porte, com algumas famílias apresentando espécies
de longa vida, as quais atingem grandes biomassas. Peixes de grande e médio porte
são representados nas famílias Erythrinidae (traíras), Curimatidae (birús) e
Characidae (tambicus). A distribuição dos Characiformes abrange todos os ambientes
aquáticos, o que reflete a grande diversificação ecológica do grupo. Os caracídeos são
peixes de hábitos alimentares diversificados, característica que lhes permite a
exploração de diversos ambientes, como rios, pequenos córregos, açudes e alagados.
A maioria das espécies apresenta hábitos onívoros sem especializações tróficas.
Especializações podem ser observadas nos peixes da família Erythrinidae, a exemplo
da traíra, que é um peixe ictiófago. A traíra (Hoplias sp.) representa uma das espécies
nativas de maior importância na pesca esportiva da região. Habita preferencialmente
as águas lênticas, sendo também encontrada nos remansos e poços dos arroios
maiores. Alimentando-se principalmente de peixes, representa um dos predadores de
topo na cadeia trófica aquática regional.
Os peixes da ordem Siluriformes também apresentam uma grande
diversidade de formas e hábitos, e da mesma forma que os Characiformes, são
bastante representados na Bacia. Predominam espécies de médio porte, a exemplo
dos jundiás (Rhamdia sp.) e de alguns cascudos (Hypostomidae). Quanto ao aspecto
trófico, predominam os grupos generalistas entre os Siluriformes. Espécies das
famílias Heptapteriidae e Pimelodidae (jundiás e pintados) alimentam-se
ocasionalmente de peixes. Os cascudos (Hypostomidae) estão incluídos na guilda
trófica dos iliófagos. Os jundiás (Rhamdia sp.) e pintados (Pimelodus maculatus)
possuem hábitos noturnos, utilizando os barbilhões com função olfativa na busca de
alimento. São peixes de fundo, abrigando-se em poças ou tocas durante o dia,
entrando em atividade durante a noite.
Dentre os Perciformes, ocorre apenas uma família, Cichlidae, que possui
um amplo espectro adaptativo, tanto em relação à utilização dos recursos alimentares,
como quanto à utilização dos biótopos. Os carás (Geophagus sp.) e as joaninhas
(Crenicichla sp.) ocorrem geralmente em águas lênticas e são onívoros, podendo
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muitas vezes se alimentar de peixes.
Já na ordem Atheriniformes, está incluída a família dos peixes-rei
(Odontesthes sp.) os quais são amplamente pescados para consumo e
comercialização, devido as grandes biomassas que podem atingir e ao sabor da sua
carne.
b) Espécies de interesse para a conservação
Os ecossistemas aquáticos são freqüentemente expostos a estresses
ambientais levando a conseqüente redução da diversidade da fauna de peixes. Apesar
disso, ainda são poucas as espécies de peixes, em termos globais, registradas como
vulneráveis ou ameaçadas de extinção (CHAO, 1992).
No Rio Grande do Sul, a maioria das espécies de peixes de água doce
incluídas na lista de espécies ameaçadas de extinção no Estado pertence à família
Rivulidae, especialmente do gênero Astrolebias. São pequenos peixes que habitam
exclusivamente corpos d’água sazonais normalmente adjacentes aos rios e riachos.
Estes peixes possuem pouca plasticidade ambiental e são encontrados particularmente
em ambientes bem preservados (REIS et al., 2003). No Rio Grande do Sul, a
distribuição destes peixes, assim como de outras espécies ameaçadas, ocorre
principalmente nas regiões nordeste, noroeste e sul do Estado.
Em função do pouco conhecimento sobre as espécies ocorrentes na
Bacia, torna-se importante conservar àquelas com interesse especial para a economia.
Espécies como o jundiá (Rhamdia sp.) e a traíra (Hoplias malabaricus) são as espécies
nativas que atingem maiores tamanhos e são mais visadas pelos pescadores, sendo
importante sua conservação.
O jundiá (Rhamdia sp.) é um peixe onívoro, com tendências piscívoras,
que pode atingir 50 cm de comprimento e 3 kg de biomassa. Possui hábitos noturnos
e habita locais calmos e profundos dos rios. Desovam geralmente em águas limpas,
calmas e de substrato pedregoso (GOMES et al., 2000).
A traíra (Hoplias malabaricus) é uma espécie carnívora, sendo das mais
vorazes conhecidas na ictiofauna regional. Habita locais lênticos, remansos e margens
de rios, e suportam baixíssimas concentrações de oxigênio. Na reprodução, formam
ninhos em locais pedregosos e rasos, onde o macho permanece cuidando da prole.
Pode atingir 40 cm de comprimento e é muito importante principalmente para a pesca
de subsistência (SANTOS et al., 2006).
6.2.2.3 Herpetofauna
a) Diversidade da herpetofauna
Nos estudos faunísticos as espécies que compõe a herpetofauna são
significativas em função do papel que exercem nas cadeias tróficas e de sua
importância médica. Assim, os anfíbios e lacertídeos desempenham importante papel
no controle dos níveis das populações de insetos e os ofídios peçonhentos que
representam um permanente risco de acidente para as populações humanas, agem
como reguladores das populações de pequenos roedores. Mais do que os outros
vertebrados, os répteis e anfíbios possuem seu ciclo de vida fortemente influenciado
por variações anuais de temperatura e umidade. No sul do Brasil, diversas espécies
reduzem sua atividade durante o inverno, permanecendo mais ativos durante a
primavera e verão.
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No Rio Grande do Sul a riqueza de espécies de anfíbios corresponde a
cerca de 12% das espécies registradas para o Brasil. Apesar desta riqueza
considerável, o número de endemismos é baixo considerando o conhecimento atual.
Em uma análise geral, pode-se dizer que a fauna de anfíbios associada
ao entorno dos reservatórios ainda foi pouco estudada. O trabalho de Braun & Braun
(1980) sumariza, de certa forma, o conhecimento geral produzido acerca da
anurofauna nesta região.
No quadro 6.2.7 estão relacionadas as espécies de anfíbios de
ocorrência esperada na área de estudo, com a distribuição taxonômica das espécies
dentro de Famílias representada graficamente na figura 6.2.9.
Quadro 6.2.7 – Lista de possíveis ocorrências de espécies de anfíbios na área em estudo.
Classificação

Nome comum

Hábitat preferencial

Anura
Caeciliidae
Siphonops paulensis

Perereca

Matas e charcos

Hypsiboas pulchellus

Perereca-do-banhado

Matas e charcos

Scinax squalirostris

Perereca

Matas e charcos

Scinax fuscovarius

Perereca

Matas e charcos

Scinax granulatus

Perereca

Campos e charcos

Odontophrynus americanus

Perereca

Campos

Odontophrynus cultripes

Perereca

Campos

Leptodactylus ocellatus

Rã-manteiga

Aquático

Leptodactylus gracilis

Rã

Aquático

Physalaemus cuvieri

Rã-cachorro

Aquático

Physalaemus henseli

Rã

Aquático

Physalaemus gracilis

Rã

Aquático

Pseudopaludicola falcipes

Rã

Aquático

Rã-oval

Campos

Hylidae

Cycloramphidae

Leptodactylidae

Microhylidae
Elachistocleis bicolor
FONTE: Braun & Braun (1980)

Os anfíbios vivem geralmente associados aos corpos d’água, em troncos
de árvores, ou à vegetação marginal de lagoas temporárias e áreas alagadiças.
A anurofauna encontra-se sempre associada aos ambientes úmidos,
intermitentes ou não, onde seu ciclo de vida está condicionado. Nas áreas abertas
ocorrem algumas espécies de pererecas, a exemplo de Hypsiboas pulchellus e
Odontophrinus americanus, bem como rãs, destacando-se as espécies do gênero
Leptodactylus e Physalaemus, que utilizam os pequenos corpos d’água temporários
em meio ao campo, ou então, os lagos maiores. São espécies comuns na região,
sendo também de ampla distribuição no Estado.
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Figura 6.2.9 – Distribuição das espécies de anfíbios dentro das famílias taxonômicas.

Em relação aos répteis do Rio Grande do Sul também são raros os
estudos sobre riqueza, composição e estruturação das comunidades. No entanto,
sabe-se que o nível de endemismo é baixo, embora a riqueza pareça ser alta.
Entre a fauna de lagartos, o tejuaçu (Tupinambis merianae)
provavelmente representa uma das espécies mais abundante desta comunidade,
sendo normalmente de fácil observação nas bordas de mata e outros ambientes de
mosaico.
O grupo das serpentes é o mais rico no Rio Grande do Sul, com
destaque a família Colubridae. No trabalho de Lema (1987) são listadas para o Estado
72 espécies, dentre as quais algumas são provavelmente comuns na região de estudo,
a exemplo da nariguda-comum (Lystrophis dorbignyi), cobra-verde (Liophis
poecilogyrus),
falsa-coral
(Oxyrophus
rhombifer),
parelheira
(Philodryas
patagoniensis) e cruzeira (Bothrops alternatus), que habitam preferencialmente as
áreas abertas. A jararaca (Bothrops jararaca) é encontrada normalmente dentro das
áreas de florestas. É uma serpente de larga distribuição no território nacional, sendo
uma espécie agressiva, de médio porte e de atividade noturna, embora seja
eventualmente ativa durante o dia. Alimenta-se de pequenos mamíferos, répteis e
anfíbios. É a responsável pelo maior número de acidentes ofídicos na região.
No quadro 6.2.8 estão relacionadas as espécies de répteis de ocorrência
esperada na área de estudo, com a distribuição taxonômica das espécies dentro de
Famílias representada graficamente na figura 6.2.10.
Quadro 6.2.8 – Lista de possíveis ocorrências de espécies de répteis na área em estudo.
Classificação

Nome comum

Hábitat
preferencial

Chelonia
Emydidae
Trachemys dorbigni

Tigre-d’água

Rios e lagos

Phrynops hilarii

Cágado-comum

Rios e lagos

Hydromedusa tectifera

Cágado-de-pescoço-comprido

Rios e lagos

Chelidae
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Quadro 6.2.8 – Lista de possíveis ocorrências de espécies de répteis na área em estudo.
Classificação

Nome comum

Hábitat
preferencial

Squamata
Teiidae
Tupinambis merianae

Tejuaçu

Borda de mata

Sibinomorphus ventrimaculatus

Dormideira-comum

Matas

Liophis jaegeri

Cobra-d’água-verde

Aquático

Liophis poecilogyrus

Cobra-verde

Campos

Helicops carinicaudus

Cobra-d’água-meridional

Aquático

Waglerophis merremii

Boipeva-comum

Matas e campo sujo

Lystrophis dorbignyi

Nariguda-comum

Campos

Oxyrhopus rhombifer

Falsa-coral-comum

Campos

Philodryas patagoniensis

Parelheira-comum

Campos

Thamnodynastes strigiatus

Corredeira-lisa

Campos sujo

Bothrops alternatus

Cruzeira

Campos

Bothrops jararaca

Jararaca

Matas

Colubridae

Viperidae

FONTE: Lema (1987), Lema & Ferreira (1990) e Lema (2002)
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Figura 6.2.10 – Distribuição das espécies de répteis dentro das famílias taxonômicas.

A figura 6.2.11 apresenta uma comparação entre o número de espécies de
anfíbios e répteis possivelmente ocorrentes na região do Reservatório Itaúba,
representando a riqueza taxonômica dentro das Ordens.
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Figura 6.2.11 – Distribuição das espécies de anfíbios e répteis entre as ordens taxonômicas.

b) Espécies de interesse para a conservação
A maioria das espécies de anfíbios ameaçadas de extinção no Rio
Grande do Sul ocorre na região nordeste do Estado, nas áreas de encosta da Mata
Atlântica e nas bordas do Planalto, em áreas com vegetação de campo e floresta com
araucária (GARCIA & VINCIPROVA, 2003).
Com relação aos répteis, os ambientes florestais, especialmente de
Floresta Atlântica, também são aqueles que concentram a maior parte das espécies de
répteis ameaçadas de extinção no Estado (DI-BERNARDO et al., 2003).
Na lista de espécies de possível ocorrência para a área de estudo,
nenhuma consta na lista de espécies ameaçadas de extinção em nível estadual
(MARQUES et al., 2002) ou nacional (IBAMA; PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA/MMA,
2003).
6.2.2.4 Avifauna
a) Diversidade da avifauna
O Estado do Rio Grande do Sul abriga uma grande variedade de aves,
devido à diversidade de habitats que possui. Entretanto, muitas de suas populações
entraram em franco declínio e hoje estão ameaçadas de desaparecimento,
principalmente em razão da destruição de seus habitats. Para o Estado, foram
registradas 610 espécies de aves por Belton (1994). Este número passou para 624
espécies a partir do trabalho desenvolvido por Bencke (2001). Em particular, o
trabalho de Belton (1994) resume bem as informações sobre a distribuição e biologia
das aves no Rio Grande do Sul.
As aves compõem o grupo de maior ocorrência na área, entre os
vertebrados, principalmente em função da possibilidade de realizarem grandes
deslocamentos. As áreas de florestas da metade norte do Estado são representativas
da avifauna endêmica das formações silváticas tropicais e subtropicais que
caracterizam a Mata Atlântica que se estende ao sul do Brasil. Na região do Planalto
Médio do Estado existe grande diversidade de aves (BELTON, 1994), com presença de
algumas espécies incomuns ou ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul.
Entretanto, estas espécies não estão homogeneamente distribuídas em toda a região,
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sendo que as espécies mais raras encontram-se particularmente associadas às áreas
florestais mais bem preservadas.
Certas espécies de aves, que apresentam grande potencial ecológico,
podem ser encontradas em diversos tipos de ambientes. Outras são mais restritas a
certos tipos de habitats, a exemplo do interior de florestas, ambientes aquáticos, etc.
Normalmente as áreas de matas são mais importantes para a diversidade de aves
terrícolas, considerando o reflexo da zonação vertical e horizontal das florestas sobre a
distribuição não homogênea das espécies nos estratos superior, médio e inferior, e
nas zonas de borda e interior da mata.
Alguns exemplos de aves que ocorrem no estrato superior das matas
locais são os falconiformes, a exemplo do gavião-carijó (Rupornis magnirostris),
carrapateiro (Milvago chimachima) e caracará (Caracara plancus), que utilizam as
árvores emergentes como puleiro. Também são encontrados alguns passeriformes
característicos, como a juruviara (Vireo olivaceus), o pitiguari (Cyclaris gujanensis) e a
mariquita (Parula pitiayumi). No estrato superior, também pode ser encontrado o
tiriba-de-testa-vermelha (Pyrrhura frontalis), o psitacídeo mais comum na região.
Outra espécie de hábitat florestal é o papagaio-charão (Amazona pretrei), atualmente
raro e ameaçado de extinção.
Existe visível diferença entre a composição florística e a densidade da
ramagem encontrada na borda e no interior das áreas de florestas. Nas bordas, é
comum encontrar diversas espécies de aves que também ocupam os espaços abertos,
a exemplo do risadinha (Camptostoma obsoletum), joão-teneném (Synallaxis spixi),
cambacica (Coereba flaveola), tico-tico (Zonotrichia capensis), entre outros. A
comunidade de borda é incrementada pela ocorrência de espécies que ocorrem em
áreas abertas e com árvores esparsas, que utilizam estes espaços como locais de
nidificação e alimentação. Por sua vez, existem espécies tipicamente ombrófilas, que
vivem exclusivamente no interior da mata, destacando Crypturellus obsoletum,
Sittasomus griseicapillus, Basileuterus leucoblepharus, entre outros.
As áreas de florestas em meio às áreas campestres sejam elas pequenos
capões ou remanescentes de matas mais densos, aumentam notadamente a
diversidade de aves e de outros grupos faunísticos dentro da paisagem de mosaico. A
avifauna campestre, que ocorre especificamente em ambientes abertos é pouco
diversificada. Algumas são especificamente terrícolas, nidificando no chão em áreas de
campo aberto, a exemplo da perdiz (Nothura maculosa) e do quero-quero (Vanellus
chilensis). Outras utilizam freqüentemente árvores isoladas, postes e cercas como
locais de pouso e nidificação, como, por exemplo, o pica-pau-do-campo (Colaptes
campestris), a andorinha-do-campo (Progne tapera), o joão-de-barro (Furnarius
rufus) e o canário-verdadeiro (Sicalis flaveola).
Os ambientes aquáticos na área de influência suportam uma avifauna
aquática pouco diversificada em comparação às comunidades representadas nas áreas
mais baixas do Estado. Na região, a marreca-pé-vermelho (Amazonetta brasiliensis)
figura entre um dos representantes mais típicos das áreas úmidas.
Entre as aves, a dominância absoluta é dos passeriformes, destacandose a diversidade específica das famílias Tyrannidae e Furnariidae. Existem diversas
espécies migratórias residentes de verão, que empreendem seus deslocamentos do
sul do Brasil em direção às regiões ao norte, a partir do outono. São espécies
principalmente pertencentes à ordem dos passeriformes, notadamente da família
Tyrannidae.
Determinadas espécies de aves concentram-se em habitats de sua
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preferência para reproduzirem ou alimentar-se. Exemplo disto são as áreas de ninhais,
onde uma grande quantidade de aves constrói seus ninhos, faz a postura e cria seus
filhotes. Na área em estudo no entorno dos reservatórios não consta nenhum tipo de
hábitat com estas características.
No quadro 6.2.9 estão relacionadas as espécies de aves de ocorrência
na região do reservatório. As figuras 6.2.12 e 6.2.13 representam graficamente as
espécies de ocorrência na área de estudo, com sua distribuição taxonômica dentro de
Ordens e Famílias, respectivamente.
Quadro 6.2.9 – Lista de aves associadas à área em estudo.
Classificação

Nome comum

Ocorrência

Tinamiformes
Tinamidae
Crypturellus obsoletus

Inambuguaçu

Matas

Nothura maculosa

Perdiz

Campos

Marreca-pé-vermelho

Aquático

Jacuaçu

Matas

Curicaca

Campos

Butorides striata

Socozinho

Aquático

Bulbulcus ibis

Graça-vaqueira

Campos

Syrigma sibilatrix

Maria-faceira

Aquático e campestre

Cathartes aura

Urubu-de-cabeçavermelha

Campos

Coragyps atratus

Urubu-de-cabeça-preta

Campos

Elanus leucurus

Gavião-peneira

Matas

Accipiter striatus

Gavião-bombachudo

Matas

Rupornis magnirostris

Gavião-carijó

Matas e campos

Caracara plancus

Caracará

Campos

Milvago chimachima

Carrapateiro

Campos

Anseriformes
Anatidae
Amazonetta brasiliensis
Galliformes
Cracidae
Penelope obscura
Ciconiformes
Threskiornithidae
Theristicus caudatus
Ardeidae

Cathartiformes
Cathartidae

Falconiformes
Accipitridae

Falconidae
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Quadro 6.2.9 – Lista de aves associadas à área em estudo.
Classificação

Nome comum

Ocorrência

Milvago chimango

Chimango

Campos

Falco sparverius

Quiriquiri

Matas e campos

Aramides cajanea

Saracura-três-potes

Matas e áreas úmidas

Pardirallus sanguinolentus

Saracura-do-banhado

Áreas úmidas

Gallinula chloropus

Frango-d’água-comum

Aquático

Quero-quero

Campos

Jaçanã

Áreas úmidas

Columbina talpacoti

Rolinha-roxa

Beira de matas

Columbina picui

Rolinha-picui

Beira de matas

Leptotila verreauxi

Juriti-pupu

Matas

Patagioenas picazuro

Pombão

Matas

Zenaida auriculata

Pomba-de-bando

Campos

Pyrrhura frontalis

Tiriba-de-testa-vermelha

Matas

Amazona pretrei

Charão

Matas

Crotophaga ani

Anu-preto

Campos

Guira guira

Anu-branco

Beira de matas

Tapera naevia

Saci

Matas e capoeiras

Megascops choliba

Corujinha-do-mato

Matas

Athene cunicularia

Coruja-buraqueira

Campos

Andorinhão-do-temporal

Aéreo

Gruiformes
Rallidae

Charadriiformes
Charadriidae
Vanellus chlensis
Jacanidae
Jacana jacana
Columbiformes
Columbidae

Psittaciformes
Psittacidae

Cuculiformes
Cuculidae

Strigiformes
Strigidae

Apodiformes
Apodidae
Chaetura meridionalis
Trochilidae
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Quadro 6.2.9 – Lista de aves associadas à área em estudo.
Classificação

Nome comum

Ocorrência

Chlorostilbon lucidus

Besourinho-de-bicovermelho

Beira de mata

Hylocharis chrysura

Beija-flor-dourado

Beira de mata

Leucochloris albicollis

Beija-flor-de-papo-branco

Matas

Martim-pescador-grande

Aquático

Veniliornis spilogaster

Pica-pauzinho-verde-carijó

Matas

Colaptes melanochloros

Pica-pau-verde-barrado

Matas e campos

Colaptes campestris

Pica-pau-do-campo

Campos

Thamnophilus caerulescens

Choca-da-mata

Matas

Thamnophilus ruficapillus

Choca-de-boné-vermelho

Matas e capoeiras

Chupa-dente

Matas

Tovaca-campainha

Matas

Sittasomus griseicapillus

Arapaçu-verde

Matas

Lepidocolaptes falcinellus

Arapaçu-escamoso-do-sul

Matas

Furnarius rufus

João-de-barro

Campos e beira de mata

Schoeniophylax phryganophilus

Bichoita

Beira de mata

Synallaxis ruficapilla

Pichororé

Matas

Synallaxis cinerascens

Pi-puí

Matas

Synallaxis spixi

João-teneném

Beira de mata e capoeiras

Syndactyla rufosuperciliata

Trepador-quiete

Matas

Lochmias nematura

João-porca

Matas

Elaenia parvirostris

Guaracava-de-bico-curto

Matas

Elaenia mesoleuca

Tuque

Matas

Camptostoma obsoletum

Risadinha

Matas

Platyrinchus mystaceus

Patinho

Matas

Coraciiformes
Alcedinidae
Ceryle torquatus
Piciformes
Picidae

Passeriformes
Thamnophilidae

Conopophagidae
Conopophaga lineata
Formicaridae
Chamaeza campanisona
Dendrocolaptidae

Furnariidae

Tyranidae
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Quadro 6.2.9 – Lista de aves associadas à área em estudo.
Classificação

Nome comum

Ocorrência

Myiophobus fasciatus

Filipe

Beira de matas

Lathrotriccus euleri

Enferrujado

Matas

Knipolegus cyanirostris

Maria-preta-de-bicoazulado

Matas

Satrapa icterophrys

Suiriri-pequeno

Beira de matas

Machetornis rixosus

Suiriri-cavaleiro

Beira de matas e campos

Pitangus sulphuratus

Bem-te-vi

Beira de matas e campos

Myiodynastes maculatus

Bem-te-vi-rajado

Matas

Megarynchus pitangua

Neinei

Matas

Empidonomus varius

Petica

Matas

Tyrannus melancholicus

Suiriri

Beira de matas e campos

Tyrannus savana

Tesourinha

Campos

Myiarchus swainsoni

Irré

Matas

Cyclarhis gujanensis

Pitiguari

Matas

Vireo olivaceus

Juruviara

Matas

Gralha-azul

Matas

Tachycineta lecorrhoa

Andorinha-de-sobrebranco

Campos

Progne tapera

Andorinha-do-campo

Campos

Progne chalybea

Andorinha-domésticagrande

Campos

Pygochelidon cyanoleuca

Andorinha-pequena-decasa

Campos

Corruíra

Beira de matas

Turdus rufiventris

Sabiá-laranjeira

Matas

Turdus amaurochalinus

Sabiá-poca

Matas

Sabiá-do-campo

Campos

Cambacica

Matas

Sanhaçu-cinzento

Matas

Vireonidae

Corvidae
Cyanocorax caeruleus
Hirundinidae

Troglodytidae
Troglodytes musculus
Turdidae

Mimidae
Mimus saturninus
Coerebidae
Coereba flaveola
Thraupidae
Thraupis sayaca
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Quadro 6.2.9 – Lista de aves associadas à área em estudo.
Classificação
Stephanophorus diadematus

Nome comum

Ocorrência

Sanhaçu-frade

Matas

Zonotrichia capensis

Tico-tico

Beira de matas

Sicalis flaveola

Canário-da-terraverdadeiro

Campos

Trinca-ferro-verdadeiro

Matas

Parula pitiayumi

Mariquita

Matas

Basileuterus culicivorus

Pula-pula

Matas

Basileuterus leucoblepharus

Pula-pula-assobiador

Matas

Pseudoleistes guirahuro

Chopim-do-brejo

Campos

Molothrus bonariensis

Vira-bosta

Beira de mata

Emberizidae

Cardinalidae
Saltator similis
Parulidae

Icteridae
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Figura 6.2.12 – Distribuição das espécies de aves entre as ordens taxonômicas.
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Figura 6.2.13 – Distribuição das espécies de aves dentro das famílias taxonômicas.
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e) Espécies de interesse para a conservação
As aves representam a classe com o maior número de espécies
ameaçadas no Rio Grande do Sul, somando 128 táxons (BENCKE et al., 2003). A
maioria das espécies incluídas em alguma categoria de ameaça habita as áreas de
florestas. Muitas delas necessitam de grandes áreas conservadas para a sua
sobrevivência, ocorrendo particularmente em áreas pouco habitadas.
A região do município de Passo Fundo representa uma das áreas de
ocorrência do papagaio-charão (Amazona pretrei) no Estado (VARTY et al., 1994).
Esta espécie está incluída na lista da fauna ameaçada de extinção no Rio Grande do
Sul (BENCKE et al., 2003), na categoria de espécie vulnerável, e na lista de espécies
ameaçadas no território nacional (IBAMA; PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA/MMA, 2003).
A destruição do hábitat nas áreas de reprodução e principalmente a captura de filhotes
durante a fase de permanência nos ninhos são as principais ameaças a esta espécie
em sua área de distribuição geográfica (VARTY et al., 1994).
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Figura 6.2.14 – Distribuição das espécies de aves nos ambientes característicos.

Analisando-se a diversidade de espécies em cada ambiente ou combinação
de ambientes característicos para ocorrência das mesmas (Figura 6.2.14), verifica-se que
as matas, tanto no seu interior quanto nas bordas, representam uma importância superior
na manutenção da diversidade da avifauna, devendo ser preservadas na sua variedade e
porcentagem de cobertura no uso do solo.
6.2.2.5 Mastofauna
a) Diversidade da mastofauna
Existem poucos estudos desenvolvidos no Rio Grande do Sul sobre a
distribuição dos mamíferos em suas diferentes regiões. Neste sentido, são as
publicações mais abrangentes que contribuem para traçar um quadro que represente
a fauna de mamíferos de ocorrência esperada na área de estudo. Dentre estas,
destacam-se os trabalhos que reúnem informações gerais sobre os mamíferos da
América do Sul, notadamente os estudos de Emmons & Feer (1990) e de Eisenberg &
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Redford (1999). Soma-se a estes o trabalho de Silva (1984), que reúne informações
gerais sobre os mamíferos do Rio Grande do Sul.
O Estado reúne espécies da mastofauna de distintas regiões
biogeográficas, a exemplo de espécies que ocorrem ao longo da costa brasileira em
áreas de Mata Atlântica, espécies características de formações abertas e matas de
galeria do Brasil Central e espécies de regiões abertas e temperadas da América do
Sul. Também exibe um grande número de espécies de amplas distribuições
geográficas e com alta plasticidade ecológica. Os endemismos, a exemplo dos outros
grupos de vertebrados terrestres, também são pouco pronunciados.
De uma maneira geral, as matas apresentam a maior diversidade de
mamíferos de médio e grande porte, pois mesmo as espécies que ocorrem nas
formações abertas ou em ambientes aquáticos também dependem das áreas de
florestas para abrigo, locais de reprodução e ou alimentação.
A maior parte dos marsupiais que ocorrem no Estado habitam as áreas
de florestas, apresentando hábitos arborícolas ou semi-arborícolas. No entanto, o
gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris) não possui muita exigência quanto às
condições ambientais e podem ser encontrados em qualquer tipo de formação,
inclusive junto às residências humanas.
Os tatus são amplamente distribuídos. Dasypus novemcinctus e D.
hybridus são os mais comuns na região, sendo o primeiro mais associado a ambientes
florestais e o segundo ocorrendo principalmente em áreas abertas.
A maioria dos morcegos caracteriza-se por uma dieta insetívora e possui
ampla distribuição geográfica. As espécies frugívoras são encontradas principalmente
nas florestas da metade norte do Estado. No trabalho de Fabián et al. (1999) são
fornecidos dados sobre a distribuição geográfica de morcegos da família
Phyllostomidae no Rio Grande do Sul. A partir destes dados é possível descrever a
provável ocorrência de algumas espécies na área de estudo. Em relação à comunidade
de morcegos apenas uma espécie é considerada ameaçada de extinção no Estado,
apresentando distribuição restrita a algumas áreas de florestas da região norte. Os
morcegos desempenham um papel importante nos ecossistemas, particularmente para
diversos tipos de plantas que dependem desses animais para sua polinização e
dispersão.
Os pequenos roedores representam o grupo mais numeroso de espécies,
sendo biologicamente equipados para viver em diversos tipos de ambientes, incluindo,
campos, brejos, matas e inclusive áreas cultivadas, sempre evidenciando inúmeras
formas de adaptação. A família Cricetidae compõe a maior riqueza de espécies,
reunindo formas heterogêneas de ratos silvestres. O ouriço-cacheiro (Sphiggurus
villosus) é encontrado com relativa facilidade nos remanescentes de florestas e a cutia
(Dasyrocta azarae), embora hoje seja mais rara, também é uma espécie característica
destes biótopos. Nos ambientes aquáticos, destaca-se a capivara (Hydrochoerus
hydrochaeris), pelo grande porte e relativa freqüência com que é encontrada nas
margens dos cursos d’água. O ratão-do-banhado (Myocastor coypus) também é outro
roedor cujo hábitat preferencial consiste nas áreas marginais aos rios e lagos.
O Rio Grande do Sul representa uma área importante para o grupo dos
carnívoros. Dentre os carnívoros encontrados na área de estudo, alguns representam
formas comuns enquanto outros são raros e ameaçados de extinção, como é o caso
dos felinos. Apesar disto, este é o Estado brasileiro com o maior número de felinos.
Estes predadores encontram-se especialmente nas áreas mais densamente
florestadas. O gato-do-mato-grande (Leopardus geoffroyi), espécie de provável
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ocorrência para a área de estudo, ocorre principalmente nas áreas de matas ciliares. O
graxaim-do-mato (Cedocyon thous) é um dos predadores mais comum e conhecido
pela população local. Sendo uma espécie oportunista, consegue conviver mesmo em
áreas antropizadas. Diversos carnívoros são regularmente encontrados junto aos
corpos d’água. Entretanto, a lontra (Lontra longicaudis) é a espécie mais intimamente
relacionada aos ambientes aquáticos. O mão-pelada (Procyon cancrivorus) é
relativamente comum nas matas locais, sendo encontrado geralmente nas
proximidades dos cursos d’água. Por sua vez, o zorrilho (Conepatus chinga) é o
carnívoro mais característico das formações campestres do Rio Grande do Sul.
A lebre (Lepus europaeus) é uma espécie exótica bastante adaptada às
condições regionais, sendo tipicamente campestre, necessitando apenas de locais com
vegetação herbácea, que utiliza como abrigo e locais de reprodução. É bastante
comum na região, onde quer que haja áreas de campo.
No quadro 6.2.10 estão relacionadas as espécies de mamíferos
identificados ou de ocorrência esperada para a região do Reservatório Itaúba. A
distribuição taxonômica das espécies dentro de Ordens e Famílias está representada
nas figuras 6.2.15 e 6.2.16, respectivamente.
Quadro 6.2.10 – Lista de mamíferos associados à área em estudo.
Classificação
Didelphimorphia
Didelphidae
Didelphis albiventris
Monodelphis sp.
Philander frenatus
Cingulata
Dasypodidae
Dasypus hybridus
Dasypus novemcinctus
Rodentia
Cricetidae
Oligoryzomys nigripes
Erethizontidae
Sphiggurus villosus
Caviidae
Cavia aperea
Hydrochoerus
hydrocheris
Myocastoridae
Myocastor coypus
Dasyproctidae
Dasyprocta azarae
Lagomorpha
Leporidae
Lepus europaeus
Chiroptera
Phyllostomidae
Artibeus lituratus
Chrotopterus auritus
Sturnira lilium

Nome comum

Hábitat preferencial

Gambá-de-orelha-branca
Guaiquica
Cuíca-verdadeira

Matas ou capoeiras
Campos
Matas

Tatu-mulita
Tatu-galinha

Áreas abertas
Matas ou áreas abertas

Ratinho-do-mato

Matas, capoeiras e áreas abertas

Ouriço-cacheiro

Matas

Preá
Capivara

Capinzais e macegas
Áreas marginais aos rios e lagos

Ratão-do-banhado

Áreas marginais aos rios e lagos

Cutia

Matas

Lebre

Áreas abertas ou cultivos

Morcego-cara-branca
Morcego-bombachudo
Morcego-fruteiro

Matas
Matas
Matas ou áreas abertas
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Quadro 6.2.10 – Lista de mamíferos associados à área em estudo.
Classificação

Nome comum

Desmodus rotundus
Glossophaga soricina
Molossidae
Tadarida brasiliensis
Carnivora
Felidae
Leopardus geoffroyi
Canidae
Cerdocyon thous
Mustelidae
Conepatus chinga
Galictis cuja
Lontra longicaudis
Procyonidae
Procyon cancrivorus

Hábitat preferencial

Morcego-vampiro
Morcego-beija-flor

Áreas abertas
Matas ou áreas abertas

Morceguinho-das-casas

Áreas abertas

Gato-do-mato-grande

Matas e áreas abertas

Graxaim-do-mato

Matas e áreas abertas

Zorrilho
Furão
Lontra

Áreas abertas
Matas e áreas abertas
Rios e lagos

Mão-pelada

Matas ou margens de rios e lagos

7

Riqueza de espécies

6
5
4
3
2
1

ra
ív
o
ar
n
C

pt
er
a
C

hi
ro

a
m
or
ph
La
go

R

od
e

ta
C

in
g

ul
a

hi
a
im
or
p
D

id
e

lp
h

nt
ia

0

Ordens

Figura 6.2.15 – Distribuição das espécies de mamíferos entre as ordens taxonômicas.
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Figura 6.2.16 – Distribuição das espécies de mamíferos dentro das famílias taxonômicas.

b) Espécies de interesse para a conservação
No Rio Grande do Sul atualmente existem 33 espécies de mamíferos
ameaçados de extinção (MARQUES et al., 2002). Os carnívoros são os que agrupam o
maior número de espécies sob ameaça, totalizando 13 espécies. De uma forma geral, a
destruição dos habitats e a caça predatória resultam nos principais fatores responsáveis
pelo desaparecimento ou redução das populações destes animais. A lontra (Lontra
longicaudis) é considerada uma espécie vulnerável e o seu desaparecimento é um fato
preocupante, considerando que este carnívoro cumpre uma função estabilizadora nos
ambientes aquáticos. O gato-do-mato-grande (Leopardus geoffroyi), assim como todas
as outras espécies de felinos que ocorrem no Estado, também representa uma espécie
ameaçada de extinção. A cutia (Dasyprocta azarae), um roedor de médio porte, também
é considerada sob ameaça, constando como espécie vulnerável. A capivara
(Hydrochoerus hydrochaeris), embora não figure como espécie ameaçada, sofre
acentuada pressão de caça.
Considerando-se a cultura de caça no interior do Estado do Rio Grande do
Sul, os tatus (Dasypus hybridus e D. novemcinctus), a capivara (Hydrochoerus
hydrocheris), a cutia (Dasyprocta azarae), a lontra (Lontra longicaudis) e a lebre
européia (Lepus europaeus) são as espécies cinegéticas locais e compreendem aquelas
de maior interesse para a conservação, principalmente em ambientes que deverão
receber investimentos para a urbanização, turismo e lazer ou agropecuária. Apesar da
lebre européia ser uma espécie exótica introduzida há mais de um século no Estado, e
sua caça não ser proibida, ela já se adaptou fortemente à dinâmica natural, possuindo
seu nicho e importância no equilíbrio ecológico, devendo ser controlada sua extração
para não causar mais prejuízos ambientais que ajustes.
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Figura 6.2.17 – Porcentagem das espécies de mamíferos ameaçadas pela pressão da caça.

6.2.2.6 Considerações finais
Considerando as informações obtidas em fontes secundárias e os dados
reunidos em campo durante as visitas técnicas, obteve-se uma relação de táxons de
ocorrência esperada na região. Deve-se ressaltar que diversas espécies mencionadas
no texto representam ocorrências prováveis no local, não tendo sido possível
confirmar a sua existência na área do empreendimento, em razão do método de
avaliação rápida conduzido nas atividades de coleta de dados.
No que diz respeito à ocorrência da fauna de vertebrados terrestres na
área de estudo, a maioria das espécies possui uma distribuição que abrange a maior
parte do território gaúcho. Deve ser levada em conta a insuficiência de conhecimento
sobre os padrões de riqueza da fauna da região, o que dificulta uma análise mais
acurada da diversidade faunística de áreas específicas.
É oportuno ressaltar que apesar das grandes lacunas existentes na
inventariação da fauna de peixes e da respectiva precariedade de informações
ecológicas sobre o tema nos diferentes ambientes aquáticos, os dados atualmente
disponíveis permitem avaliar de forma superficial os ambientes potencialmente mais
favoráveis à presença de comunidades ícticas mais complexas. Neste sentido, as
regiões de cabeceira dos rios e arroios tributários dos reservatórios podem ser
consideradas como áreas importantes, tendo em vista que a degradação ambiental
nestas áreas, provocada pelo desmatamento, normalmente é menor em comparação
às outras regiões. Considerando que o número de espécies e a diversidade geral são
maiores em áreas remanescentes pouco alteradas, é normal que elas sejam
consideradas como prioritárias para conservação. Outras áreas importantes são
aquelas que possuem, além de matas ciliares bem preservadas, ambientes de áreas
úmidas adjacentes aos cursos principais, particularmente as áreas de banhados que
são consideradas como importantes locais de criação, alimentação e propagação de
espécies para os ecossistemas periféricos. Acrescenta-se aqui, as áreas de maiores
profundidades e águas lênticas, caracterizadas pelas margens menos antropizadas dos
reservatórios, relevantes áreas de proteção para espécies de peixes de grande porte,
as quais representam os recursos pesqueiros de maior importância econômica no
Sistema Jacuí.
Os resultados demonstram que a fauna esperada para a área de estudo
inclui, além de alguns táxons ainda abundantes e para os quais não existe perigo de
declínio imediato, eventuais espécies com interesse de conservação. No que se refere
à importância dos diferentes biótopos na manutenção das espécies, se destacam
particularmente os remanescentes de formações florestais e os sistemas aquáticos.
P-0283-Tx149- Cap 6.2.2 - Caracterização da Fauna

106

6.3 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ANTRÓPICO
6.3.1 Histórico da ocupação regional
A região Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul era habitada pelos
índios do grupo Jê, de grande dispersão fora do território atual do Estado, mas que
aqui se concentravam na Bacia do Rio Uruguai e seus afluentes. A este grupo
pertenciam os Guaianás e os Caingangues (coroados, botocudos ou bugres).
Atraídos pelas reduções jesuíticas, os bandeirantes penetraram no
território atacando e destruindo os aldeamentos e aprisionando os índios. Este tipo de
presença paulista no território, caracterizada pelas expedições de rapina, tiveram
como conseqüência o fato dos jesuítas abandonarem o Rio Grande por volta de 1640,
para voltar apenas no final do século e fundar os Sete Povos das Missões.
A dispersão do gado pelo território rio-grandense ao longo do século
XVII gerou três concentrações principais no final do mesmo século: a Vacaria do Mar,
ocupando a região plana entre Colônia do Sacramento e o Rio Camaquã; a Vacaria
Missioneira, na região Noroeste do Estado, ao Norte do Rio Ibicuí e a Vacaria dos
Pinhais, ao Nordeste do Estado, limitada pelos rios das Antas, Jacuí e Pelotas.
Em 1690 é fundada a Colônia de Sacramento, que em pouco tempo, se
transforma no principal centro da atividade de exportação do couro, estimulando a
ocupação de todo o território do Rio Grande do Sul.
O século XVIII verá a consolidação do ciclo do couro no Rio Grande do
Sul, através do estabelecimento das estâncias para a criação do gado e da abertura
dos caminhos para a sua exportação.
O mais antigo caminho a cruzar o território foi o Caminho da Praia, já
existente desde 1703, ligando Laguna e a Colônia de Sacramento pelo litoral. Vinte e
cinco anos depois, em 1728, foi aberto o Caminho dos Conventos, também chamado
de Caminho de Souza Farias que, saindo de Araranguá (SC), subia o planalto,
penetrando nos Campos de Cima da Serra, seguindo até Curitiba para chegar em
Sorocaba. Por volta de 1730, surgiu um novo traçado para este caminho: partindo dos
Campos de Viamão, onde seria fundado o Registro de Santo Antônio da Patrulha,
encaminhava-se rumo ao norte passando pelo Vale do Rio Rolante e daí subindo até o
alto da serra, seguindo até alcançar os Campos das Vacarias dos Pinhais, chegando a
São Francisco de Paula e dali até Vacaria, atravessava o Rio Pelotas, seguindo por
Lages até Sorocaba.
Para evitar o deslocamento e demais inconvenientes da antiga estrada
por Viamão e Santo Antônio da Patrulha, os tropeiros criaram um novo caminho que
passava por Passo Fundo, ligando, desta forma, o sul do Estado e a região das Missões
com São Paulo e Minas Gerais. O Rio Passo Fundo foi sempre um marco referencial
importante para a passagem dos tropeiros.
Pela necessidade de descanso tanto dos homens como dos animais, os
tropeiros faziam paradas, dando origem a diversos povoados.
A região dos Campos de Viamão foi uma das primeiras do Continente de
São Pedro a ser ocupada por sesmeiros. A atividade principal dos sesmeiros era a
mesma dos tropeiros: apreensão e reunião do gado chucro e também a sua criação. A
conquista do território gaúcho é salvaguardada militarmente com a fundação de Rio
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Grande, em 1737, localizado entre Laguna e Colônia do Sacramento.
Inaugura-se, então, a terceira base de sustentação da coroa portuguesa
no território do Rio Grande do Sul: após a fundação de Laguna e de Colônia do
Sacramento, a cidade de Rio Grande torna-se importante ponto de apoio e de
irradiação do povoamento.
Cabe ressaltar que no século XIX as áreas urbanizadas e os eixos de
colonização desenvolver-se-ão a partir dos cursos d’água, junto às margens, sendo
estes os caminhos naturais de comunicação entre Porto Alegre e seu hinterland1, de
escoamento da produção e de suprimento de água. Assim, o desenvolvimento urbano
terá neste século seu padrão determinado pela hidrografia.
A partir de 1801, com a conquista das Missões, o Rio Grande do Sul
passou definitivamente ao domínio português, depois de intermitentes disputas
militares com a Espanha. Para garantir a posse, era urgente a necessidade de dividir o
Rio Grande do Sul em municípios. Assim, em 1809, é criada a primeira rede de
municípios no Rio Grande do Sul formada por Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo e
Santo Antônio da Patrulha.
Em 1857 é criado o município de Passo Fundo, que se emancipa de Cruz
Alta, do qual era distrito. O extrativismo vegetal, a pecuária, o comércio e o
tropeirismo mostram que a origem de Passo Fundo está ligada ao transporte.
Após o período onde os deslocamentos eram feitos a cavalo, ou pelos
rios surgem as ferrovias que, em todo o Brasil, foram lançadas dos portos em direção
às regiões de produção, e o Rio Grande do Sul não fugiu à regra. Em 1869, foi iniciada
a construção da ferrovia que, partindo de Porto Alegre, alcança São Leopoldo em
1874, Novo Hamburgo em 1876, Taquara em 1903. Outra linha saiu de Porto Alegre,
chegando a Santa Maria em 1884.
No início do século XX a ferrovia desponta como principal ligação com o
centro do país. Muitos fazendeiros paulistas realizavam seus negócios em Passo
Fundo, sendo a agricultura uma das principais forças da economia em formação.
Como visto anteriormente, os primeiros ocupantes, tropeiros que aos
poucos se fixaram em grandes latifúndios, estabeleceram uma primeira atividade
econômica que, por muito tempo, mostrou-se adequada às condições do meio. Sua
adaptação foi consideravelmente mais fácil que a dos alemães e posteriormente dos
italianos que se estabelecem ali a partir de meados do século XIX. Dedicados
inicialmente à agricultura de subsistência e, a partir do século XX, praticando uma
agricultura de tipo comercial, os colonos passam a desenvolver ao lado da atividade
primária, que jamais deixa de ter força na região, as manufaturas e posteriormente a
indústria.
6.3.2 Caracterização socioeconômica regional
Para a caracterização socioeconômica regional são utilizados dados
secundários para os três Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs) nos quais o
Reservatório Itaúba está inserido.
Do COREDE Alto Jacuí fazem parte 14 municípios dos quais Salto do Jacuí é

1

Área subordinada economicamente a um centro urbano.
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limítrofe ao Reservatório Itaúba. O COREDE Central é composto por 28 municípios dos
quais dois são limítrofes ao Reservatório: Júlio de Castilhos e Pinhal Grande. São 22 os
municípios que constituem o COREDE Vale do Rio Pardo dos quais Estrela Velha é limítrofe
ao Reservatório. No quadro 6.3.1 são apresentadas os municípios limítrofes e COREDEs
onde estão inseridos.
Quadro 6.3.1 – Municípios limítrofes e COREDEs.
Municípios limítrofes

COREDE

Estrela Velha

Vale do Rio Pardo

Júlio de Castilhos

Central

Pinhal Grande

Central

Salto do Jacuí

Alto Jacuí

Os dados aqui apresentados são do estudo RUMOS 20152 (SCP-DEPLAN,
2006), da Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser (FEE): Resumo
estatístico do Rio Grande do Sul e IPEA/IBGE: Redes Urbanas Regionais - Sul.
A estrutura produtiva dos COREDEs está baseada na agropecuária com a
produção de soja, trigo e milho em pequenas e médias propriedades e na criação de
pequenos animais como suínos e aves. As atividades industriais e de serviços têm
aumentado a sua participação na composição do produto regional. A figura 6.3.1
mostra a distribuição setorial do PIB, em 2004, para os municípios limítrofes ao
Reservatório Itaúba.
O parque industrial é formado por pequenos e médios estabelecimentos
vinculados à base agropecuária. Os gêneros mais expressivos são: produtos
alimentares, mecânica, com produção de máquinas e implementos agrícolas, e
bebidas. A mudança mais significativa, ocorrida nas décadas de 1960 e 1970 nos
municípios de Passo Fundo, Carazinho, Cruz Alta e arredores, consistiu na redução do
papel da pecuária de corte na formação da renda interna regional, cedendo lugar às
culturas de trigo, soja e milho, produzidos com uso intensivo de insumos modernos e
mecanização (IPEA, 2000). O resumo da estrutura produtiva regional é apresentada
para os COREDEs no Quadro 6.3.2.

FONTE: FEE (2007).

Figura 6.3.1 – Distribuição do PIB conforme os setores de atividade em 2004.

No quadro 6.3.3 são apresentados dados socioeconômicos para os
municípios limítrofes e no quadro 6.3.4 para os três COREDEs e para o Estado.

2

Rumos 2015: estudo sobre desenvolvimento regional e logística de transportes no Rio Grande do Sul /
SCP-DEPLAN; DCAPET. Porto Alegre: SCP, 2006. 5 v. : tab.; gráf., mapas.
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Quadro 6.3.2 – Estrutura produtiva dos COREDEs.
VAB (%)

Segmentos dominantes

COREDE

Estrutura produtiva
A

Alto Jacuí

34

I

18

S

47

Central

28

13

59

Vale do Rio
Pardo

20

47,5

28,5

Agropecuária

Indústria

Soja com 74% do valor da
produção regional, seguida
pelo trigo, milho e cevada, que
juntos detêm 96% do PIB
setorial.

Máquinas e tratores, óleos comestíveis, calçados e couros, detêm 65%
do VAB setorial. Muitas cadeias produtivas agroindustriais têm
representatividade estadual: soja e trigo.
Os subsetores de laticínios e bebidas apresentaram altas taxas de
crescimento.

Crescimento da produção de
fumo, tangerina e tomate.

Máquinas e implementos agrícolas da cadeia automotiva têm
participação de 17% no VAB estadual.

Soja, com 53% do valor da
produção regional, seguido do
arroz, com 20%, fumo, trigo e
milho.
Observa-se o crescimento da
produção de ervilha, erva-mate
e cevada.
Fumo.

Serviços

-

Apresenta elevada
participação do setor
primário e pouca
vinculação industrial,
porém recentemente
apresentou boa dinâmica
neste setor.

Produtos de origem vegetal, seguidos pelo couro e calçados, produtos
alimentícios, farinhas, madeira e papel, entretanto, o crescimento mais
expressivo ocorreu nos segmentos metalúrgico, eletroeletrônico e
cimento.
As cadeias produtivas com alguma significância estadual são arroz, trigo
e bovina. Outras como a soja e o milho estão representadas pelo elo
agrícola.

-

Centrada no comércio e
serviços.

O subsetor dominante é o fumo manufaturado e responsável pela quase
totalidade da produção estadual.

-

Centrada no setor
industrial.

OBS: A – Agropecuária, I – Indústria e S – Serviços. VAB – Valor Adicionado Bruto.
FONTE: RUMOS 2015 (SCP-DEPLAN, 2006).
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Quadro 6.3.3 – Resumo estatístico dos municípios.
Municípios
Indicadores

População Total (2006) – habitantes

Estrela
Velha

Júlio de
Castilhos

Pinhal
Grande

Salto do
Jacuí

4.037

21.011

4.899

12.767

924

17.774

1.892

10.959

População Rural

3.113

3.237

3.007

1.808

Área (2006) - km²

281,7

1.929,4

477,1

519,2

14,3

10,9

10,3

24,6

Taxa de analfabetismo (2000) - %

14,05

8,36

9,37

12,33

Expectativa de Vida ao Nascer (2000) - anos

71,52

74,67

73,16

68,02

-

20,41

18,18

31,65

PIBpm (2004) - R$mil

43.829

223.926

70.974

97.629

PIB per capita (2004) - R$

11.933

10.777

14.107

7.822

-

3.959.575

-

862.759

28/12/1995

14/7/1891

20/3/1992

12/5/1982

Arroio do
Tigre

São
Martinho
(extinto)

Júlio de
Castilhos e
Nova
Palma

Espumoso,
Arroio do
Tigre e
Cruz Alta

População Urbana

Densidade Demográfica (2006) - hab/km²

Coeficiente de Mortalidade Infantil (2006) - por mil nascidos vivos

Exportações Totais (2006) - U$ FOB
Data de criação

Munícipio de origem

FONTE: FEE (2007).
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Quadro 6.3.4 – Resumo estatístico dos COREDEs e Estado.
Município
Indicador
Alto Jacuí

Vale do Rio
Pardo

Central

RS

População Total (2006) – habitantes

162.657

421.211

518.797

10.867.102

Área (2006) - km²

6.905,5

13.209,8

23.670,6

281.748,5

Densidade Demográfica (2006) - hab/km²

23,6

31,9

21,9

38,6

Taxa de analfabetismo (2000) - %

7,45

9,49

7,76

6,65

73,21

70,58

72,82

72,05

12,5

16,36

13,07

13,2

2.306.033

6.758.294

4.318.066

145.181.521.000

14.117

16.435

8.277

13387

40746108

1.138.513.141

41.863.982

11.774.411.793

Expectativa de Vida ao Nascer (2000) - anos
Coeficiente de Mortalidade Infantil (2006) - por mil nascidos vivos
PIBpm (2004) - R$mil
PIB per capita (2004) - R$
Exportações Totais (2006) - U$ FOB
FONTE: FEE (2007).
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A situação socioeconômica dos quatro municípios que fazem limite com o
Reservatório e dos COREDEs é apresentada a partir do IDESE 2004 (índice geral e dos
índices obtidos para os diferentes blocos). O IDESE 2004 “é um índice sintético que abrange
um conjunto amplo de indicadores sociais e econômicos com o objetivo de mensurar o grau
de desenvolvimento dos municípios do Estado” (FEE, 2006) e resulta da agregação de
quatro blocos de indicadores: domicílios e saneamento, educação, saúde e renda. O índice
varia de 0 a 1, quanto mais próximo da unidade, melhor a situação do município. O IDESE
geral aponta que os municípios e COREDE são de desenvolvimento médio (igual ou maior
que 0,500 e menor que 0,800).
Considerando-se os 496 municípios do Estado, nenhum dos quatro
municípios apresenta índice geral superior ao índice verificado para o Estado de 0,760.
Quando observado separadamente, o indicador saneamento a domicílios é o que apresenta
piores índices, sendo que nenhum município limítrofe apresenta índice superior ao estadual
para este indicador (0,652). Os melhores indicadores alternam-se entre educação e saúde,
como pode ser visto nos quadro 6.3.5 e 6.3.6.
Quando é observado o IDESE Geral dos COREDEs, dois estão colocados
entre os dez primeiros, dentre os 24 COREDEs existentes: Alto Jacuí (4º) e Central (8º),
sendo que somente o COREDE Alto Jacuí atinge índice superior ao estadual.

Quadro 6.3.5 – Classificação dos municípios de acordo com o IDESE 2004.
Educação

Unidade
Geográfica

Índice

Saneamento
Domicílios

Renda

Saúde

IDESE

Ordem

Índice

Ordem

Índice

Ordem

Índice

Ordem

Índice

Ordem

160º

0,053

492º

0,852

263º

0,600

447º

Municípios
Estrela Velha

0,770

480º

0,725

Júlio de Castilhos

0,845

261º

0,787

89º

0,484

127º

0,843

311º

0,740

100º

Pinhal Grande

0,828

338º

0,690

229º

0,343

257º

0,860

207º

0,680

271º

Salto do Jacuí

0,780

473º

0,652

309º

0,520

97º

0,770

495º

0,681

270º

FONTE: FEE (2007).

Quadro 6.3.6 – Classificação dos COREDEs de acordo com o IDESE 2004.

Unidade Geográfica

Educação

Saneamento
Domicílios

Renda

Saúde

IDESE

Índice

Ordem

Índice

Ordem

Índice

Ordem

Índice

Ordem

Índice

Ordem

Alto Jacuí

0,863

5º

0,829

2º

0,516

13º

0,858

7º

0,767

Central

0,858

9º

0,708

18º

0,580

5º

0,857

8º

0,751

8º

0,83

21º

0,75

11º

0,397

22º

0,852

11º

0,707

21º

0,854

--

0,773

--

0,566

--

0,846

--

0,760

--

COREDEs

Vale do Rio Pardo
RS

4º

FONTE: FEE (2007).
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6.3.3 Caracterização demográfica
Para a caracterização demográfica dos municípios e COREDEs são
utilizados dados secundários da Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel
Heuser (FEE): Resumo Estatístico do Rio Grande do Sul.
Os quatro municípios totalizam 42.714 habitantes em 2006, segundo
estimativa da FEE para 2006, representando cerca de 0,39% da população total do
Estado. Destes, 31.549 têm domicílio urbano, o que corresponde a 0,29% do total da
população. Somente 0,10% têm domicílio rural, ou seja, 11.165 habitantes.
Dois municípios apresentam grau de urbanização inferior a 50% (Estrela
Velha e Pinhal Grande) o que os caracteriza como municípios rurais cuja atividade
principal é a agropecuária com cerca de 50% do VAB. São municípios com até cinco
mil habitantes, como mostra o quadro 6.3.3. Com grau de urbanização superior a
82%, taxa estadual, somente os municípios de Júlio de Castilhos e Salto do Jacuí. A
figura 6.3.2 mostra o grau de urbanização dos municípios em estudo.
A taxa de analfabetismo nos COREDEs é superior àquela verificada para
o Estado e a expectativa de vida ao nascer é próxima à média estadual, entretanto, o
coeficiente de mortalidade infantil é inferior ao do Estado no COREDE Alto Jacuí,
mostrando que este COREDE se encontram em melhor situação, quando comparados
aos demais, situação reforçada pela classificação do IDESE Geral, quando está entre
os cinco primeiros.

FONTE: FEE (2007).

Figura 6.3.2 – Grau de urbanização dos municípios em 2006.
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6.3.4 Uso e ocupação do solo no entorno do reservatório
De maneira geral, margens do Reservatório Itaúba são bem protegidas
pela presença de mata ciliar que se mantém devido à ocorrência de grandes desníveis
da topografia. Em áreas mais distantes do reservatório, ocorrem atividades
agropecuárias, com predomínio de cultivo mecanizado de soja, trigo e milho.
O cadastro dos confrontantes aponta que as principais atividades
exercidas nas propriedades são: moradia (59,4%), pecuária (9,9%) e agricultura
(22%). Quanto ao uso que os confrontantes fazem do reservatório, 9,9% utilizam
para dessedentação animal, 88,12% para lazer e pesca, enquanto 1,98% para outros
usos.
Contudo, na sua porção norte são desenvolvidas atividades de extração
mineral (figura 6.3.3) no interior da área de preservação permanente. Esta atividade
está provocando a ocorrência de clareiras na vegetação do entorno do reservatório,
além de potencializar o assoreamento dos cursos d’água e do próprio reservatório.
O centro da cidade de Salto do Jacuí possui áreas no interior da faixa de
1.100 m do entorno do reservatório. O Aeródromo do Salto do Jacuí, localizado a sul
da cidade, também se localiza no interior desta área delimitada pela faixa de 100 m.
Dentre as atividades ocorrentes, a utilização das áreas de preservação
permanente para atividades de lazer, sem o devido controle, a extração mineral e a
deposição clandestina de resíduos sólidos têm provocado danos ao reservatório e suas
áreas de entorno.

Figura 6.3.3 – Ocorrência de extração mineral à montante do Reservatório Itaúba.
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6.3.5 Infra-estrutura e saneamento básico
Dos confrontantes do Reservatório Itaúba, a maioria – 71% das
propriedades - conta com fossas para deposição dos esgotos, enquanto os 29%
restantes contam com outro tipo de disposição.
Os resíduos sólidos domésticos são incinerados em 85% das
propriedades e recolhidos para depósito fora da área do reservatório em 16% das
propriedades.
6.3.6 Caracterização das comunidades indígenas
A população indígena do Rio Grande do Sul é de aproximadamente
13.500 pessoas, distribuídas em três etnias: Guarani, Guarani M’bya e Kaingang.
Segundo dados da FUNAI, o Rio Grande do Sul possui 27 Terras
Indígenas (TIs). A situação fundiária no Estado está distribuída conforme demonstra a
Figura 6.3.4: 63% das áreas encontram-se demarcadas e regularizadas, 26% estão a
demarcar (planejamento) e 11% estão em fase de demarcação.
Atualmente existem no Rio Grande do Sul cerca de 9 mil índios sob a
jurisdição da Fundação Nacional do Índio – FUNAI no RS, com sede no município de
Passo Fundo, e mais 3 mil em Nonoai, assistidos pela FUNAI em Santa Catarina.
A Figura 6.3.5 apresenta a distribuição das áreas indígenas no Rio
Grande do Sul, de acordo com os grupos étnicos.

FONTE: FUNAI (2002).

Figura 6.3.4 – Situação fundiária das áreas indígenas no RS.
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FONTE: FUNAI (2002).

Figura 6.3.5 – Áreas indígenas por grupo étnico no RS.

Na área de estudo foram identificadas duas TIs: Salto Grande do Jacuí e
Borboleta. Os dados gerais, resumo histórico e a situação atual das TIs são
apresentados no quadro 6.3.7.
Quadro 6.3.7 – Terras Indígenas.
Terra Indígena
Salto Grande do Jacuí

Borboleta

Dados Gerais
Grupo Indígena

Guarani Mbyá

Kaingang *

Superfície (ha)

238

NI

Perímetro (km)

07

NI

População

34*

400*

Município

Salto do Jacuí

Espumoso e Salto do Jacuí

Contrato de demarcação nº 146/97

Área em processo de discriminação pelo
INCRA

Situação Fundiária
Resumo Histórico
Século 18

Os guarani exploravam ervais junto ao
rio Jacuí, na serra do Botucaraí.

Século 19

A área junto ao rio Jacuí, no final do
século 19, foi ocupada por grupos
Nhandéva, vindos da região do rio
Iguaçu, que ali permaneceram até 1955,
quando começou a construção da
barragem Maia Filho.

No início do século 19, uma sesmaria
abrangeu as TIs Campo Comprido, onde
se formou a fazenda Borboleta. Parte das
famílias se dispersou para a periferia das
cidades de Cruz Alta, Porto Alegre e São
Leopoldo.

Século 20

Na década de 1970, os Mbyá passam a
freqüentar a área de preservação da
CEEE, à margem esquerda do rio Jacuí,

A FUNAI, através da portaria nº 1.228 de
18/12/1995,
constituiu
grupo
para
identificação e delimitação desta área,
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Quadro 6.3.7 – Terras Indígenas.
Terra Indígena
Salto Grande do Jacuí

Borboleta

e, em 1991, passam a ocupá-la
permanentemente.
A FUNAI, através de portaria nº 1.136 de
12/11/1993, identifica e delimita a área
em 238 ha.
O Ministério da Justiça, pela portaria nº
105 de 13/02/1996, declara a área de
posse permanente indígena.

entretanto, os trabalhos não iniciaram
devido a recursos financeiros.
Em 1997, novo grupo foi instituído,
através de Instrução Executiva nº
107/DAF, 01/9/1997, para estudar o
território reivindicado pelas famílias
originárias da área da Borboleta.
Em 1998, os índios ocupam a Granja
Oriental (Três Capões, em Salto do
Jacuí), fora da área reivindicada, que se
encontrava confiscada pelo Banco do
Brasil e em processo de discriminação
pelo INCRA.

Homologada

Grupo de trabalho estudando a TI.

Situação atual

OBS: NI – Não Informado * Dados do Conselho Indigenista Missionário em setembro de 2005.
FONTE: <http://www.funai.gov.br> acessado em 5.10.2007.

A figura 6.3.6 apresenta a localização a Terra Indígena Salto Grande do
Jacuí.

Terra Indígena
Salto Grande
do Jacuí

Reservatório
Maia Filho

Centro de
Salto do Jacuí
FONTE: Digital Globe, 2007.

Figura 6.3.6 – Localização da Terra Indígena Salto Grande do Jacuí.
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6.3.7 Assentamentos rurais e comunidades ribeirinhas
Nos itens 6.3.4, 6.3.4.1 a 6.3.4.5 foram descritos os perfis de ocupação
e uso do solo no entorno do Reservatório Itaúba. Na faixa de 100 m de entorno do
reservatório existem residências com ocupação permanente e de veraneio. Esse perfil
de ocupação é também verificado, em menor intensidade, na faixa de 1.000 m
subseqüente à de 100 m, não ocorrendo a presença de assentamento rural
(localização planejada de agricultores por políticas públicas ou venda de lotes rurais).
Entretanto, ocorre a presença de população indígena que por suas práticas culturais
assemelha-se a populações ribeirinhas no que tange ao uso de recursos hídricos.
Outro aspecto que deve ser considerado em relação às comunidades indígenas é o
fato que eles perambulam em amplas áreas em busca de elementos naturais para a
sua subsistência.
6.3.8 Agentes sociais atuantes na bacia hidrográfica
O Reservatório Passo Real está inserido na Bacia Hidrográfica do Alto
Jacuí, cujo comitê de bacia já foi implantado e está atuante.
Como é determinado pela Lei 10.350/94, que institui o Sistema Estadual
de Recursos Hídricos, os comitês de bacia, além de serem entidades oficiais
representativas da sociedade e usuários da água na bacia, são também socialmente
considerados como um parlamento das águas. Portanto, no âmbito dos comitês, quer
através da participação como membros ou como interessados, os diferentes atores
sociais da bacia se manifestam e colaboram para a gestão dos recursos hídricos.
Dessa forma, e em caráter oficial, no contexto das bacias hidrográficas os comitês
assumem centralidade no processo de planejamento e gestão dos múltiplos usos da
água. Isso também implica no fato de que os diferentes agentes sociais interessados e
atuantes na temática dos recursos hídricos fazem parte do comitê ou são, quando é do
interesse do comitê, acessados para discussões e contribuições em relação à bacia
hidrográfica.
Dessa forma, os agentes sociais mais importantes na área em estudo
atuam através do Comitê Alto-Jacuí e s listados no quadro 6.3.8.
Quadro 6.3.8 - Agentes sociais atuantes na Bacia Hidrográfica do Alto-Jacuí.
Agentes sociais

Comitê da Bacia
Hidrográfica do Alto
Jacuí
ABIO – Associação
Ibirubense de
Aplicadores de
Biofertilizante
AVIDA

AVIDA
Grupo Ecológico
Amigos da Natureza
– Escola Sinodal
Visconde de Porto

Endereço

Rua General Andrade Neves, 308
98025-810 – Cruz Alta
Rua Linha Pulador s/n
98200-000 - Ibirubá
Rua Júlio Rosa, 919
98200-000 - Ibirubá
Travessa Natal, 38
98200-000 - Ibirubá
Rua Firmino de Paula, 646
98200-000 - Ibirubá
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Quadro 6.3.8 - Agentes sociais atuantes na Bacia Hidrográfica do Alto-Jacuí.
Agentes sociais

Endereço

Página
Internet/
e-mail

Telefone

Seguro
Grupo Ecológico
Curupira – Escola
Estadual Gen. Osório
CETAP – Centro de
Tecnologias
Alternativas
Populares
GESP - Grupo
Ecológico Sentinela
dos Pampas
EMATER

EMATER

EMATER

EMATER

EMATER

EMATER

Rua Henrique Toetger, 845
98200-000 - Ibirubá
CP: 616
99001-910 – Passo Fundo

-

-

-

-

Rua Moron, 2032

(54) 3313 3692

99010-034 – Passo Fundo

(54) 3313 3632

Rua Duque de Caxias, 919
99430-000 – Alto Alegre
Av. Jerônimo Stefanello, 708
98125-000 - Fortaleza dos Valos
Av. Lauro Billing Castilhos, 1168
96950-000 - Estrela Velha
Av. Getúlio Vargas s/n
98130-000 Júlio de Castilhos
Av. Brasil Oeste, 480
99025-000 Passo Fundo
Rua Rui Barbosa, 753
98230-000 Quinze de Novembro

-

(54) 3382 1070

-

(55) 3328 1191

-

(51) 3616 7017

-

(55) 3271 1153

-

(54) 3311 5066

-

(54) 3322 1044

-

6.3.9 Enfermidades relacionadas aos recursos hídricos
Uma série de enfermidades infecciosas parasitárias tem seus ciclos de
transmissão diretamente relacionados e dependentes das condições sanitárias.
O esgotamento sanitário e o abastecimento de água adequados
constituem importantes medidas preventivas de enfermidades, uma vez que os
organismos patogênicos causadores da maior parte dos transtornos relacionados com
a água e as más condições de higiene encontram-se nas fezes ou urina das pessoas
infectadas. Em conseqüência, a eliminação adequada das excretas, de maneira a
impedir o contato de forma direta ou indireta com o homem, reduz consideravelmente
a possibilidade de transmissão dessas enfermidades.
O impacto das ações de saneamento na redução da morbimortalidade
das doenças relacionadas à melhoria das condições sanitárias foi aferido em estudos
específicos, efetuados em diversas localidades (principalmente em países em
desenvolvimento), entretanto, os resultados são bastante discrepantes, devido
preponderantemente a deficiências metodológicas (PNUD, 2004).
Como principais causas da contaminação orgânica, cita-se o alto número
de coliformes fecais originários diretamente dos esgotos domésticos, o transporte e
posterior deposição em solos marginais de ovos de parasitas humanos eliminados com
as fezes, tais como ancilostomos (Ancilostoma duodenale; ancilostomose), lombrigas
(Ascaris lumbricoides; ascaríase) e tênias (Echinococcus granulosus; hidatidose), além
do aumento na reprodução de insetos dípteros, responsáveis pela transmissão de
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doenças de contaminação via mucosas ou corrente sanguínea, tais como os mosquitos
dos gêneros Aedes sp. (febre amarela), Culex sp. (filariose), Phlebotomus sp.
(leishmaniose) e o Anopheles sp. (malária). Apesar de algumas destas doenças terem
sido erradicadas há muitos anos, basta um portador da doença trazer o agente
causador até a região para novamente aparecerem casos e, potencializar uma
epidemia, em vista das ótimas condições para o desenvolvimento dos vetores.
Outro fator importante é o desenvolvimento de caramujos apropriados à
reprodução das larvas do verme Schistosoma mansoni (esquistossomose),
principalmente aqueles do gênero Biomphalaria sp. Estes caramujos desenvolvem-se
em água doce, principalmente em corpos de água parada ou rios de pouca correnteza,
com abundante vegetação de macrófitas flutuantes e, principalmente sob alta radiação
solar, provocada pela falta de vegetação de grande porte nas margens.
Os riscos para a saúde relacionados com a água podem ser distribuídos
em duas categorias:
•

Riscos relacionados com a ingestão de água contaminada por
agentes biológicos (bactérias, vírus e parasitas), através de
contato direto, ou por meio de insetos vetores que necessitam da
água em seu ciclo biológico;

•

Riscos derivados de poluentes químicos e radioativos, geralmente
efluentes de esgotos industriais, ou causados por acidentes
ambientais.

Dados estatísticos específicos para doenças de veiculação hídrica não
estão disponíveis para os municípios, entretanto, existem dados para o grupo de
doenças infecciosas e parasitárias, no qual estão incluídas as doenças de transmissão
hídrica, conforme a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde, 10ª Revisão (CID – 10), utilizado pelo Ministério da Saúde e
disponível nos Cadernos de Informações de Saúde – Informações Gerais –
disponibilizado pela Secretaria Executiva do Ministério da Saúde para os municípios.
A distribuição percentual das internações e mortalidade proporcional por
grupo de causas (I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias – CID - 10) e faixa
etária, por local de residência para os municípios da região do reservatório são
apresentadas no Quadro 6.3.9.
Na figura 6.3.7 é apresentada a distribuição percentual da mortalidade
proporcional por grupo de causas para todas as idades.
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Demais causas
definidas

XX. C ausas
externas de
morbidade e
mortalidade

(%)

XVI. Algumas
afec originadas
no período
perinatal

X.

Doenças do
aparelho
respiratório

IX. Doenças do
aparelho
circulatório

II. Neoplasias
(tumores)

I.

Algumas
doenças
infecciosas e
parasitárias
0,0
Alto Alegre
Estrela Velha
Ibirubá
Marau
Passo Fundo
Salto do Jacuí

10,0

20,0

30,0

C ampos Borges
Fortaleza dos Valos
Jacuizinho
Mato C astelhano
Pinhal Grande
Selbach

40,0

50,0

60,0

70,0

Ernestina
Ibirapuitã
Júlio de C astilhos
Nicolau Vergueiro
Quinze de Novembro
Tio Hugo

FONTE: Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Caderno de Informações de Saúde 2007.

Figura 6.3.7 - Mortalidade proporcional por grupo de causas (todas as idades).
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Quadro 6.3.9 – Distribuição percentual das internações e mortalidade proporcional por
grupos de causas e faixa etária – CID 10 (por local de residência) - I. Algumas
Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Município

Faixa etária

Estrela
Velha

Júlio de
Castilhos

Pinhal
Grande

Salto do
Jacuí

I

M

I

M

I

M

I

M

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Menor 1

2,9

0,0

14,9

0,0

28,6

0,0

8,3

0,0

1a4

0,0

0,0

34,0

0,0

50,0

0,0

26,3

0,0

5a9

0,0

0,0

23,7

0,0

35,3

0,0

43,5

0,0

10 a 14

0,0

0,0

12,5

0,0

37,5

0,0

13,6

0,0

15 a 19

0,0

0,0

3,6

0,0

23,1

0,0

13,9

0,0

20 a 49

0,0

0,0

3,4

11,1

13,9

0,0

5,9

0,0

50 a 64

1,2

0,0

4,3

0,0

10,2

0,0

9,2

5,6

65 e mais

0,5

11,1

6,6

0,0

4,7

0,0

6,0

2,7

60 e mais

0,7

10,0

6,5

0,0

5,9

0,0

5,8

2,2

Total

0,0

8,3

7,3

1,6

14,7

0,0

9,4

3,1

OBS: I – Internações e M – Mortalidade Proporcional.
FONTE: Ministério da Saúde – Secretaria Executiva – Caderno de Informações de Saúde 2007.
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6.3.10 Disponibilidade de energia elétrica
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) foi criado em 1998, com a
finalidade de operar o Sistema Interligado Nacional (SIN) e administrar a rede básica de
transmissão de energia em nosso país. A sua missão institucional é assegurar aos usuários
do SIN a continuidade, a qualidade e a economicidade do suprimento de energia elétrica.
De acordo com a Lei nº 10.484/04, também são atribuições do ONS propor ao Poder
Concedente as ampliações das instalações da rede básica, bem como os reforços dos
sistemas existentes, a serem considerados no planejamento da expansão dos sistemas de
transmissão (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA/MME, 2007).
Nos municípios limítrofes do Reservatório Itaúba, existem quatro empresas
concessionárias responsáveis pela distribuição de energia: Rio Grande Energia - RGE,
COPREL Cooperativa de Energia, Cooperativa de Eletrificação Centro-Jacuí Ltda. - CELETRO
e a Centrais Elétricas de Carazinho S.A. – ELETROCAR, conforme segue no quadro 6.3.10.
Quadro 6.3.10 – Relação dos municípios limítrofes do Reservatório Itaúba e as
empresas distribuidoras de energia.
Município
Estrela Velha
Júlio de Castilho

Empresa de Energia
Elétrica
AES SUL
RGE e COPREL

Pinhal Grande

RGE e CELETRO

Salto do Jacuí

RGE e COPREL

Três dos quatro municípios da área em estudo são atendidos, parcialmente
pela RGE: Júlio de Castilhos, Pinhal Grande e Salto do Jacuí. A empresa Rio Grande Energia
(RGE), privatizada em outubro de 1997, atende 262 municípios gaúchos, o que representa
51% do total de municípios do Rio Grande do Sul. A área de cobertura da Rio Grande
Energia divide-se em duas regiões: a Centro, com sede em Passo Fundo e a Leste, com
Sede em Caxias do Sul. A Regional Centro é a responsável pela distribuição de energia para
três municípios, sendo que estes também são atendidos pelas cooperativas de distribuição
de energia (COPREL e CELETRO).
A COPREL Cooperativa de Energia foi fundada em 1968 por um grupo de
agricultores em Ibirubá e atualmente conta com mais de 43 mil cooperantes e está
presente em 70 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, sendo considerada a maior
Cooperativa do Brasil. Entre os municípios lindeiros do Reservatório Itaúba, atende
parcialmente Júlio de Castilhos e Salto do Jacuí.
A CELETRO - Cooperativa de Eletrificação Centro-Jacuí Ltda - foi fundada em
1969 por um grupo de cidadãos de Restinga Seca e atualmente conta com 15.175
associados e está presente em 27 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, sendo
considerada uma das grandes Cooperativas do setor elétrico no país. A CELETRO atende,
parcialmente, o município de Pinhal Grande, lindeiro do Reservatório Itaúba.
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6.3.11 Principais usos dos recursos hídricos
O Sistema Jacuí é constituído de dez usinas, as quais possuem uma potência
efetiva de 852,1 MW. O enfoque deste diagnóstico é apenas na Usina Hidrelétrica Itaúba,
que trabalha com potências de e 500 MW.
A UHE Itaúba está em operação desde 1978 e é o quarto aproveitamento do
Rio Jacuí a contar da sua nascente. A barragem forma um reservatório de regularização
semanal com 13,29 km2 de área e 140,55 km de perímetro.

Figura 6.3.8 – Usina Hidrelétrica
Itaúba.

6.3.11.2 Abastecimento
No Reservatório Itaúba não foi registrada a ocorrência de retirada
sistemática de água para abastecimento humano.
6.3.11.3 Agropecuária e Irrigação
a) Agropecuária
A região que compreende a área do reservatório tem sua economia
baseada no setor primário, mas especificamente na produção do trinômio trigo-milhosoja. A aveia, em muitas áreas, também é cultivada, mas seu destino é basicamente
para alimentação animal, assim como o milho. Já o trigo possui como destino todo o
mercado brasileiro, para produção de seus derivados. A soja, por sua vez, possui
como destino o mercado internacional. Praticadas em menor escala, mas apontadas
como atividades em crescimento, ocorrem a fruticultura, principalmente de tangerina,
a produção de fumo e tomate.
A cultura agrícola do trinômio trigo-milho-soja ganha destaque no
entorno do Reservatório graças ao potencial agrícola dos solos.
A criação de gado, para corte e leite, não é expressiva no conjunto da
economia regional. Entretanto, com objetivo de subsistência, também são criados na
região outros animais, tais como aves, suínos, eqüinos e ovinos.
b) Irrigação
Conforme já fora citado anteriormente, a produção agrícola regional
baseia-se no cultivo do trinômio trigo-milho-soja, embora outras culturas sejas
cultivadas em menor escala.
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A soja é a única cultura dentre as três que merece maior atenção no que
se refere à irrigação, haja visto seu ciclo vegetativo dar-se durante o verão, período
no qual podem ocorrer estiagens. Nesse sentido, a irrigação da soja é feita através de
um sistema conhecido como pivô central.
Entretanto, outras culturas encontradas no entorno do reservatório
também necessitam de irrigação em seu ciclo vegetativo, embora necessitem de
menor quantidade de água em comparação com a sojicultura, como exemplo do fumo.
6.3.11.4 Aqüicultura
A aqüicultura pode ser definida como o cultivo de organismos aquáticos
em qualquer estágio de desenvolvimento, em cativeiro e sob condições controladas,
para benefícios econômicos ou sociais. Apresenta vantagens sobre a pesca
convencional em muitos aspectos. Nas criações controladas não são necessários os
esforços de procura do pescado, e a produção, portanto, pode ser previsível. As
condições ambientais são controladas e as características genéticas podem ser
manipuladas para o aumento da produção. A produção de peixes em cativeiro pode
contribuir para a utilização racional e a preservação dos recursos naturais, através do
incentivo ao desenvolvimento de tecnologias de criação de espécies nativas, do
aumento da produtividade e lucratividade da atividade, da diminuição da pressão de
pesca sobre os estoques naturais e da manutenção da capacidade produtiva do
ambiente. Mas é importante que esta atividade seja desenvolvida em condições
sustentáveis, para que o ambiente seja utilizado de forma racional e a atividade possa
ser praticada em termos de longo prazo.
Apesar de ser uma atividade de alto potencial produtivo e de grande
crescimento no Brasil, a aqüicultura ainda se encontra pouco desenvolvida na área em
estudo do Sistema Jacuí. De um modo geral, pode ser considerada como uma
atividade incipiente na região, com os empreendimentos sendo praticados em poucas
propriedades particulares.
a) Caracterização atual da aqüicultura
Dos quatro municípios limítrofes do Reservatório Itaúba, apenas em dois
existem ou existiram atividades de aqüicultura. Nestes, a aqüicultura era
predominantemente desenvolvida por pequenos produtores, da mesma forma que no
resto do país. Até o momento, empreendimentos licenciados cultivam apenas peixes;
portanto, trata-se exclusivamente de atividade de piscicultura. No cadastro da FEPAM
(2007) existem apenas quatro empreendimentos que solicitaram licença ambiental,
sendo um em Júlio de Castilhos e três em Salto do Jacuí. Apresentam diferentes
portes e objetivos, conforme apresentado no quadro 6.3.11, mas nenhum destes
possui licença vigente, estando três destes atualmente com a licença de operação
vencida e um nunca obteve a licença. Infelizmente, no cadastro, faltam informações
detalhadas quanto à localização (coordenadas geográficas), a área alagada ocupada
pelo tanque e a origem desta água.
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Quadro 6.3.11 – Empreendimentos de aqüiculturas cadastrados na FEPAM.
Local
Júlio
Castilhos

Atividade
de

Porte/Sistema

Proprietário

Situação da
licença

Piscicultura
de
espécies exóticas

Mínimo/Semiintensivo

Fredolino Ernesto
Jung e filhos

Não concedida

Salto do Jacuí

Piscicultura
de
espécies exóticas

Mínimo/Semiintensivo

CEEE-GT
Companhia
Estadual
de
Energia Elétrica

Vencida

Salto do Jacuí

Piscicultura
de
espécies exóticas

Médio/Semiintensivo

Jorge Ataides
Moraes

Vencida

Salto do Jacuí

Piscicultura
de
espécies exóticas

Pequeno/Semiintensivo

Pedro
Tramontini
Piscicultura

de

Alvori
-

Vencida

FONTE: FEPAM (2007).

Dos empreendimentos cadastrados, três são desenvolvidos em
propriedades particulares, sendo mantidos como fonte de renda principal ou
complementar. O outro empreendimento pertence a uma instituição estadual (CEEEGT).
A aqüicultura, em geral, vinha sendo desenvolvida na área em estudo
do Sistema Jacuí, principalmente, em propriedades pequenas, concentrando-se
especialmente em áreas de até 10 hectares. Dos quatro empreendimentos, dois
possuíam porte mínimo, um porte pequeno e um porte médio.
Quadro 6.3.12 – Determinação do porte do empreendimento de aqüicultura pela FEPAM.

Código

Tipo de
Atividade

119,12

Unidades de
produção de
alevinos
somente
espécies
nativas
(sistema
intensivo)

119,32

Piscicultura
de espécies
exóticas
(sistema
semiintensivo)

119,42

Piscicultura
de espécies
exóticas
(sistema
extensivo)

Potencial
Poluidor

Unidade
de
Medida

Porte
Mínimo

Pequeno

Médio

Grande

Excepcional

Médio

Área
alagada
em
hectares
(ha)

até 0,5

de 0,5
até 1

de
1,01
até 2

de 2,01
até 5

demais

Médio

Área
alagada
em
hectares
(ha)

até 2

de 2,01
até 5

de
5,01
até 10

de
10,01
até 50

demais

Médio

Área
alagada
em
hectares
(ha)

até 2

de 2,01
até 5

de
5,01
até 10

de
10,01
até 50

demais

FONTE: FEPAM (2007).

A mão-de-obra empregada nessa atividade, em sua grande maioria,
ainda é familiar, sendo poucos os empreendedores que contratam funcionários,
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mesmo de forma temporária. Muitas vezes, o conhecimento técnico decorre do
aprendizado adquirido durante o trabalho diário na aqüicultura ou via troca de
experiências.
Com relação à sua finalidade, todos os cultivos são de piscicultura e
dedica-se à engorda dos peixes em sistema semi-intensivo. No sistema semi-intensivo
é aplicado algum tipo de tecnologia de criação, a exemplo de viveiros, ração comercial
e controle da qualidade da água.
Alguns proprietários rurais realizaram tentativas de cultivo em açudes,
mas sem assessoramento nem capacitação, o que levou ao abandono dos
empreendimentos ou a sua subutilização.
b) Espécies de interesse econômico
Como citado anteriormente, a aqüicultura na área em estudo do
Reservatório Itaúba é representada exclusivamente por tanques de piscicultura, onde
são criadas principalmente espécies exóticas.
De um modo geral, as principais espécies cultivadas são exóticas, como
as carpas, as tilápias e o black bass. Também é comum a criação de jundiá, espécie
silvestre facilmente adaptável aos tanques de engorda.
A carpa é um peixe originário da Ásia que possui grande facilidade de
criação, devido ao seu aspecto rústico. As espécies normalmente criadas no Brasil são
a carpa-capim (Ctenopharyngodon idella), a carpa-prateada (Hyophtalmicthys
molitrix), a carpa-cabeça-grande (Aristichthys nobilis) e a carpa-húngara (Cyprinus
carpio).
As espécies de tilápias, também comumente criadas no Brasil, são
nativas do continente africano e Ásia menor. Os gêneros geralmente cultivados são
Tilapia (os peixes incubam seus ovos em substratos), Oreochromis (incubam os ovos
na boca da fêmea) e Sarotherodon (incubam os ovos na boca do macho ou de
ambos). No Rio Grande do Sul, a espécie mais comum é a Oreochromis niloticus.
O black bass (Micropterus salmonoides) é uma espécie exótica originária
do Canadá, mas foi introduzida no mundo todo devido as suas características de
predador voraz, visando a pesca esportiva, e também a sua facilidade de adaptação a
diferentes climas, variações ambientais e tanques de piscicultura. Apesar de não haver
sido registrado nos monitoramentos da fauna íctica do reservatório em estudo,
realizado pela CEEE-GT trimestralmente, é possível que seja criado em tanques
distantes do reservatório e não tenha sido introduzido voluntariamente.
Já o jundiá (Rhamdia quelen) não necessita muitos cuidados com a
água, o que o leva a ser a espécie nativa mais comum em pisciculturas.
É possível que, em tanques não licenciados e sem grandes cuidados,
existentes nos municípios, sejam criadas também espécies como a traíra (Hoplias
malabaricus) e os carás (Geophagus sp., Gymnogeophagus sp. e Cichlasoma sp.),
devido a sua facilidade de adaptação a açudes artificiais e grandes biomassas que
atingem.
6.3.11.5 Pesca
No Rio Grande do Sul, a pesca em reservatórios artificiais apresenta, de
uma maneira geral, pouca importância quando comparada à pesca praticada em
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outros reservatórios do país, como em Itaipu (Paraná), Billings (São Paulo) e outros.
Basicamente, a pesca no reservatório em estudo configura uma atividade de lazer,
visto ser praticada prioritariamente a pesca esportiva (com liberação do peixe
posterior à captura, geralmente com uso de iscas artificiais), havendo pouca captura
para consumo e comercialização.
a) Caracterização atual da pesca
De uma maneira geral, a pesca no Reservatório, não é uma atividade
tradicional e forte com em outras regiões do país. Apesar do Rio Jacuí ser classificado
como uma das sete macro-regiões de pesca do Estado (MP - Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, 2007), esta situação é configurada pela intensa
atividade de pesca e número de famílias de pescadores existentes no Delta do Jacuí,
na foz do rio. Nas regiões de montante deste, onde se situa o reservatório estudado, a
pesca não tem tradição e não configura uma atividade relevante na demanda de uso
da água.
Não existe Associação de Pesca local, apenas Clubes de Pescadores que
utilizam o reservatório para promover atividades de pesca esportiva individual, em
grupo e campeonatos.
b) Espécies de interesse econômico
Os peixes silvestres mais importantes economicamente no reservatório
são as traíras (Hoplias malabaricus, Hoplias lacerdae e Hoplias sp.), os jundiás
(Rhamdia quelen e R. sp.), os cascudos (Hypostomus sp. e Hemiancistrus sp.), a
piava (Leporinus obtusidens), o grumatã (Prochilodus lineatus) e os peixes-rei
(Odontesthes sp.). Geralmente, o principal atrativo para os pescadores esportivos são
as espécies exóticas, mas no caso do Reservatório Itaúba, as espécies exóticas
ocorrentes (tilápia do Nilo e as carpas comum e húngara) não são altamente
“esportivas” (predadoras de topo de cadeia e de grande biomassa), mas, ainda assim,
são alvo de pesca de lazer.
No reservatório em estudo são encontradas poucas famílias de
pescadores, sendo que nenhuma destas vive exclusivamente da pesca, sendo esta
atividade prioritariamente para consumo próprio ou para complementação da renda.
Além disto, não são organizados formalmente, nem ligados a nenhuma Associação ou
Colônia de Pesca de outro local. Basicamente, o potencial econômico da pesca na
área em estudo não diz respeito à comercialização do pescado, mas a atividade
econômica relacionada ao lazer. É comum a divulgação de aluguéis de embarcações
para pesca no reservatório, além do público que utiliza a infra-estrutura hoteleira,
campings e mercados próximos para praticar a atividade.
As espécies com maior biomassa e maior poder de atração de “turistas
de pesca”, principalmente devido ao seu comportamento agressivo e, portanto,
altamente esportivo, são as traíras (Hoplias malabaricus, Hoplias lacerdae e Hoplias
sp.). As traíras já são espécies bastante impactadas pela sobrepesca e pesca ilegal,
principalmente durante os períodos reprodutivos, quando são pescadas com mais
facilidade, pois ficam “chocando” os ovos, paradas em remansos rasos.
Quanto ao impacto da pesca ilegal, a CEEE-GT, com o apoio da Patrulha
Ambiental da Brigada Militar (PATRAM), realiza fiscalização periódica nos reservatórios
de sua responsabilidade, tendo apreendido mais de 850m de redes, além de outros
apetrechos proibidos (“bóia louca”, tarrafa, espinhel e linha de fundo), em uma
semana de fiscalização, no ano de 2007.
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6.3.11.6 Navegação
O Reservatório não possui utilização para navegação do tipo comercialindustrial e para transporte de pessoas. Uma característica peculiar é o seu uso para
realização de passeios turísticos, próximos aos locais onde encontram-se os
represamentos.

Figura 6.3.9 – Placa de indicação dos locais
de prática de passeios turísticos de barco no
Reservatório Itaúba, município de Pinhal
Grande.

d) Tendências à navegabilidade no reservatório
No que se refere às tendências futuras de uso das águas do
Reservatório para a navegação, em função de já possuir uso voltado para as
atividades turísticas, a implantação de programas de desenvolvimento do turismo local
e regional pode levar ao aumento do seu uso com a finalidade de navegação.
O padrão das embarcações utilizadas não deve diferenciar do já
existente, já que se destinam a passeios turísticos, bem como para passeios em
família e pescaria de subsistência.
6.3.11.7 Turismo e Lazer
a) Municípios limítrofes e suas práticas turísticas
•

ESTRELA VELHA

Localizado a 285 km de Porto Alegre, no Vale do Rio Pardo, o município de
Estrela Velha possui, aproximadamente, 3.665 habitantes, tendo na agricultura a base de
sua economia. Seu território é banhado pelo Reservatório Itaúba, onde vales e áreas de
mata nativa formam paisagens belíssimas. Porém, não há no município qualquer
empreendimento turístico nas margens do lago, que é chamado localmente de “Alague da
Hidrelétrica”.
No município, diversos atrativos naturais apontam vocação turística para a
prática do Ecoturismo e Turismo de Aventura: cascata Rincão do Esquisito, localizada na
Linha das Escuras, a 8 km da sede do município; Cascata Linha das Bicas, também
localizada a cerca de 8 km da sede do município, possui queda d’água de aproximadamente
60 metros de altura.; e Cascata Juvenilia, de 33 metros de queda d’água, se forma através
das águas do chamado “Lajeado dos Baios”, que percorre um trajeto de 7 km entre pedras
e mata nativa.
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•

JULIO DE CASTILHOS

Localizado na região central do Estado, a 349 km de Porto Alegre, o
município de Julio de Castilhos tem atualmente cerca de 20.778 habitantes.
Conforme relato da Sra. Salete Cargning, Assistente do Secretário de
Planejamento, Turismo e Desenvolvimento Econômico, apesar de ser banhado pelo
Reservatório Itaúba, não existem, no município, empreendimentos que utilizem o
reservatório e seu entorno e nem mesmo projetos para o desenvolvimento desta área.
Como locais de lazer ligados à água existem, fora da área do reservatório: um balneário, no
Rio Toropi; e a cascata do Ivaí, localizada a 30 Km da sede do município, próxima da antiga
Usina.
•

PINHAL GRANDE

Localizado a 309 km de Porto Alegre, o município de Pinhal Grande possui
atualmente cerca de 5.031 habitantes. O município é banhado pelo Reservatório Itaúba,
mas não foi identificado qualquer equipamento de lazer, turismo e esportes, em sua área.
•

SALTO DO JACUÍ

O município de Salto do Jacuí, localizado a 218,54 Km de Porto Alegre, tem
como base de sua economia a agropecuária e a extração de pedras, a qual concede a Salto
do Jacuí o título de maior produtor mundial de Pedras Ágata.
É banhado pelos reservatórios Passo Real, Itaúba e Engenheiro Maia Filho.
Oferece boa infra-estrutura turística, além de diversos atrativos e eventos durante todo o
ano. Conforme o Secretário de Turismo e Desportos, Sr. Paulo Azevedo, as usinas e
reservatórios constituem um grande atrativo do Município e chegam a atrair centenas de
excursões de todo o Estado.
Também o Balneário Maia Filho, localizado na área do Parque Municipal de
Exposições Vitor Hugo Pinto Borosky, oferece toda a infra-estrutura para acampamento e
espaços para eventos. Além destes, o Camping da AFCEEE, a Prainha do Passo Real, e o
passeio de escuna, fazem parte dos equipamentos de lazer, turismo e esportes, ofertados
no município.
b) Turismo e lazer no Reservatório Itaúba
No entorno do Reservatório Itaúba, apesar do grande potencial turístico e
sinalização indicativa, não existem equipamentos turísticos em funcionamento, havendo, no
entanto, uso das águas para banho e passeios de barco particulares, bem como demanda
de visitas na própria Usina de Itaúba.
c) Considerações Finais
O uso de lazer e turismo atualmente existente no Reservatório ocorre sem
qualquer ordenamento ou apoio público. Nas áreas de entorno têm ocorrido iniciativas do
setor privado, incentivando programas de caminhadas, trilhas e eventos esportivos
diversos.
A região conta com a divulgação e comercialização da “Rota das Terras”,
porém, somente o município de Salto do Jacuí aponta as usinas e seus reservatórios
existentes como atrativos turísticos em seu site.
De uma forma geral, o reservatório apresenta uso informal de suas áreas
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para práticas de esportes, lazer e turismo, com maior fluxo nos períodos de veraneio, o que
aponta demanda urgente por ordenamento destas atividades. Faz-se necessário também o
estudo de capacidade de carga para atividades nos lagos e nas áreas de entorno, bem
como a definição de espaços para cada atividade.
Quadro 6.3.13 – Resumo do uso turístico e de lazer atual no entorno do Reservatório
Itaúba.
Equipamentos existentes

•

nenhum

Atividades Esportivas
• no reservatório:
banho, natação.
• no
entorno:
verificado.

pesca,
nenhum
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6.4 FRAGILIDADE AMBIENTAL
A identificação dos ambientes naturais e de suas fragilidades potenciais
e emergentes proporciona uma melhor definição das diretrizes e ações a serem
implantadas no espaço físico-territorial, servindo de base para o zoneamento e
fornecendo subsídios à gestão do território (ROSS & SPÖR, 2004).
Para Kawakubo et al. (2005), fragilidade ambiental é a vulnerabilidade
do solo associada aos graus de proteção que os diferentes tipos de uso e cobertura
vegetal exercem sobre este solo. Segundo Ross (1994) as unidades de fragilidade dos
ambientes naturais devem ser resultantes dos levantamentos básicos de
geomorfologia, solos, cobertura vegetal/uso da terra e clima. Esses elementos
tratados de forma integrada possibilitam obter um diagnóstico das diferentes
categorias hierárquicas da fragilidade dos ambientes naturais.
6.4.1 Metodologia
A determinação da fragilidade ambiental considerou aspectos do meio
físico, biótico e antrópico, tendo sido avaliadas as variáveis: uso do solo,
suscetibilidade a erosão (solos, geologia e erosividade da chuva), uso do solo e
atividade antrópica, densidade de áreas de especial interesse para a fauna e cobertura
vegetal. As variáveis foram processadas e apresenta-se ao final deste capítulo o mapa
final de fragilidades ambientais. Os detalhes da metodologia são apresentados a
seguir.
6.4.1.1 Restrições ambientais ao uso impostas pelo meio físico
Para a classificação das restrições ambientais impostas pelo meio físico,
foi utilizado o resultado de suscetibilidade à erosão apresentado no capítulo 6.1.7 do
diagnóstico, que inclui na sua determinação as análises de declividade, solos e
pluviosidade. O resultado da aplicação desta metodologia é o apontamento das áreas
frágeis em relação aos processos erosivos.
As restrições foram classificadas da mesma forma que para a definição
da suscetibilidade à erosão, com índices entre 1 e 4, conforme a intensidade de
restrição ao uso necessária para a manutenção da integridade ambiental: valores mais
altos denotam maiores restrições. O quadro 6.4.1 apresenta os índices, as categorias
de perda de solo (suscetibilidade à erosão) e sua respectiva classe de restrição.
Quadro 6.4.1 – Classes de restrições ambientais impostas pelo meio físico (erosão
laminar).
Restrição
Ambiental

Categoria hierárquica
Perda de solo (t/ha.ano)

Índice
1

Baixa

< 10

Moderada

10 a 50

2

Alta

50 a 200

3

Muito Alta

> 200

4

O mapa de restrições ambientais impostas pelo meio físico (Prancha 6.4.1)
foi gerado conforme as categorias hierárquicas apresentadas no quadro 6.4.1.

P-0283-Tx149- Cap 6.4 - Fragilidades ambientais

133

6.4.1.2 Restrições ambientais ao uso impostas pelos meios
biótico e antrópico
Para análise do meio biótico considerou-se basicamente a situação da
cobertura vegetal, visto que a sua diversidade e densidade vai influenciar diretamente
na presença e diversidade da fauna. As atividades antrópicas relevantes para a
verificação da fragilidade ambiental do reservatório e do seu entorno são aquelas que
interferirem diretamente na cobertura vegetal (presença/ausência e diversidade) e na
qualidade da água do reservatório.
Desta forma, os parâmetros observados para a determinação da restrição
ambiental quanto aos meios biótico e antrópico foram os seguintes:
•

Presença e características das formações florestais nativas (matas
remanescentes);

•

Cursos d’água naturais e reservatório artificial (indicam ambiente
propício à ocorrência de biota aquática);

•

Presença de formações florestais exóticas (silvicultura);

•

Áreas de vegetação rasteira (campos, pastagens ou lavouras);

•

Ocorrência de
consolidadas).

•

Presença de atividades antrópicas que prejudiquem a qualidade da
água (áreas de mineração e áreas industriais).

áreas

sem

cobertura

vegetal

(áreas

urbanas

Quanto à caracterização das matas nativas, entenda-se:
o

Distância de áreas urbanizadas: quanto mais distante for uma mata
remanescente de uma área ocupada pelo homem, mais chance das
espécies ocorrentes serem preservadas, além de reduzido o potencial
para impactos acidentais (como incêndios);

o

Presença de cursos d’água naturais: se a mata apresentar no seu
interior algum curso d’água natural que a caracterize, pelo menos em
parte, como mata ciliar, ela é considerada mais importante do ponto
de vista ecológico;

o

Fragmentação e efeito de borda interno: se a mata possuir uma
clareira artificial no seu interior (estrada ou outra área desmatada),
ela possui os efeitos internos da existência de uma borda e reduz a
fragmentos menores a sua área total, reduzindo a preservação das
espécies;

o

Formato da mata remanescente: formatos próximos ao “círculo”
apresentam menos efeito de borda que matas compridas e estreitas.

Estes critérios foram tabelados de maneira a definir a importância do
fragmento florestal, de acordo com o quadro 6.4.2 (modificado de PRIMACK & RODRIGUES,
2001), definindo-se assim, a restrição ambiental imposta por este.
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Quadro 6.4.2 – Critérios de impacto sobre os fragmentos de formações florestais
nativas (modificado de PRIMACK & RODRIGUES, 2001).
Característica

Condição impactante

Distância de áreas urbanizadas

Distância inferior à 1km de área urbana

Presença de cursos d’água naturais

Sem curso d’água natural internamente

Fragmentação e efeito de borda
interno

Ocorrência de clareira internamente (estrada ou outra)

Formato da mata remanescente

Fragmento estreito (comprimento próximo ou maior que o dobro
da largura)

Como citado anteriormente, considerou-se que as espécies da fauna silvestre
ocorrerão associadas às áreas com cobertura vegetal, com maior biodiversidade (riqueza de
espécies e abundância de indivíduos por espécie) nas áreas de mata nativa (diretamente
proporcional à sua importância ecológica, de acordo com os critérios de caracterização da
formação florestal – itens 1 a 4 da pág. 142 e quadro 6.4.2), reduzindo bruscamente em
áreas com outras coberturas vegetais, como silvicultura (cultivo de pinus e eucalipto),
campos nativos, campos sujos, pastagens e lavouras.
As restrições foram classificadas com índices entre 1 e 4, conforme a
intensidade de restrição ao uso necessária para a manutenção da integridade
ambiental: valores mais altos denotam maiores restrições. O quadro 6.4.3 apresenta
os índices, as categorias de cobertura vegetal e uso do solo e sua respectiva classe de
restrição.
Quadro 6.4.3 – Classes de restrição ambiental impostas pelos meios biótico e
antrópico.
Restrição
Ambiental

Cobertura vegetal e uso do solo

Índice

Baixa

Sem cobertura vegetal (urbano, áreas de mineração, áreas
industriais)

1

Moderada

Florestas exóticas (silvicultura) e vegetação rasteira (campos,
pastagens ou lavouras)

2

Alta

Matas nativas com dois ou mais critérios de impacto

3

Muito Alta

Matas nativas com no máximo um critério de impacto

4

Para a classificação das restrições ambientais impostas pelos meios biótico e
antrópico, foi analisado o mapa de uso do solo e cobertura vegetal apresentado no capítulo
6.4.2 do diagnóstico. O resultado da aplicação desta metodologia é o apontamento das
áreas com restrições ao uso.
O mapa de restrições ambientais impostas pelos meios biótico e antrópico
(Prancha 6.4.2) foi classificado conforme as categorias hierárquicas apresentadas no quadro
6.4.3.
6.4.1.3 Fragilidade Ambiental
A partir dos mapas de restrições ambientais impostas pelos meios físico,
biótico e antrópico, foram sobrepostas as categorias observadas e elaborado o Mapa de
Fragilidade Ambiental (Prancha 6.4.3), no qual se encontra uma observação dinâmica das
fragilidades potenciais locais.
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Para definição das classes de fragilidade ambiental foram utilizados os
critérios apresentados no quadro 6.4.4.
Quadro 6.4.4 – Classes de fragilidade ambiental no Reservatório Itaúba e seu entorno,
segundo classes de restrições ambientais.
Fragilidade
Ambiental

Restrições do meio físico

Restrições dos meios biótico e
antrópico

Baixa

Baixa

Baixa

Moderada

Baixa

Moderada

Moderada

Baixa

Moderada

Moderada

Alta

Moderada

Alta

Baixa

Baixa
Moderada
Alta

Alta

Alta

Muito Alta
Muito Alta

Baixa

Muito Alta

Moderada

Baixa
Moderada

Muito Alta

Alta

Muito Alta

Muito Alta

O quadro 6.4.4 pode ser melhor compreendido verificando-se os critérios
relativos aos meios físico, biótico e antrópico que definiram as classes de restrição
ambiental de cada meio, como exposto no quadro 6.4.5.
Quadro 6.4.5 – Classes de fragilidade ambiental no Reservatório Divisa e seu
entorno, segundo critérios de restrições ambientais.
Fragilidade
Ambiental

Restrições do meio físico

Restrições dos meios biótico e
antrópico

<10

Sem cobertura vegetal (urbano, áreas de
mineração, áreas industriais)

<10

Florestas exóticas (silvicultura) e
vegetação rasteira (campos, pastagens
ou lavouras)

10 a 50

Sem cobertura vegetal (urbano, áreas de
mineração, áreas industriais)

Baixa

10 a 50
Moderada

50 a 200
50 a 200

Florestas exóticas (silvicultura) e
vegetação rasteira (campos, pastagens
ou lavouras)
Sem cobertura vegetal (urbano, áreas de
mineração, áreas industriais)

< 10
Alta

10 a 50
50 a 200

Matas nativas com dois ou mais critérios
de impacto

>200
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Quadro 6.4.5 – Classes de fragilidade ambiental no Reservatório Divisa e seu
entorno, segundo critérios de restrições ambientais.
Fragilidade
Ambiental

Restrições do meio físico

Restrições dos meios biótico e
antrópico

>200

Sem cobertura vegetal (urbano, áreas de
mineração, áreas industriais)

>200

Florestas exóticas (silvicultura) e
vegetação rasteira (campos, pastagens
ou lavouras)

Alta

<10
10 a 50
Muito Alta
50 a 200

Matas nativas com no máximo um
critério de impacto

>200

A ocorrência de áreas alagadas (cursos d’água naturais, lagos, açudes,
banhados e reservatório artificial) é considerada sempre, do ponto de vista biótico, como
uma área de importância ecológica, em virtude da potencial fauna aquática ocorrente e do
seu valor para a manutenção da vida (abastecimento e dessedentação animal). Apesar
disto, a legislação brasileira entende os recursos hídricos como um bem de uso comum, ao
qual o acesso não pode ser negado. Visto que a classificação da restrição ambiental para as
áreas alagadas não pode ser cruzada com as restrições impostas pelo meio físico, este
critério foi omitido da classificação da restrição do meio biótico. Desta forma, todas as áreas
alagadas ocorrentes são consideradas áreas de Moderada fragilidade ambiental.
6.4.2 Restrições ambientais no Reservatório Itaúba
6.4.2.1 Restrições ambientais ao uso impostas pelo meio físico
Em relação ao meio físico, as classes Baixa e Moderada predominam em
toda a área de estudo. Apesar disto, grandes trechos de classe Alta distribuem-se em
todo o entorno. No quadrante norte, mais restritas à faixa de 100m, e no restante do
entorno, abrangendo toda faixa até os 1.100m. Pequenas manchas de classe Muito
Alta ocorrem associadas às margens do reservatório, ao longo de praticamente toda a
extensão.
O mapeamento das restrições ambientais ao uso impostas pelo meio
físico para as áreas distantes até 1.100 metros do Reservatório Itaúba é apresentado
na prancha 6.4.1.
6.4.2.2 Restrições ambientais ao uso impostas pelos meios
biótico e antrópico
As restrições ambientais impostas pelos meios biótico e antrópico
mantiveram resultados predominantes das classes Muito Alta e Moderada.
No quadrante norte do entorno, ocorrem basicamente as classes Altas.
Classe Alta ocorre associada ao núcleo urbano (sede de Salto do Jacuí) e aos diversos
pontos de mineração de pedras semi-preciosas característicos da região. A classe Alta
é provocada pela extensa mata de reflorestamento correspondente ao Horto Florestal
da CEEE-GT. Mais à jusante, após o limite sul do Horto, inicia um trecho denso de
mata nativa relativamente bem conservada, a qual foi a responsável pela
predominância da classe Muito Alta no restante do entorno do reservatório. A classe
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Moderada, que ocorre concomitante e, geralmente no entorno da classe Muito Alta,
caracteriza os trechos de lavoura mais próximos do limite dos 1.100m.
O mapeamento das restrições ambientais ao uso impostas pelos meios
biótico e antrópico para as áreas distantes até 1.100 metros do Reservatório Itaúba é
apresentado na prancha 6.4.2.
6.4.3 Fragilidade Ambiental do Reservatório Itaúba
Da mesma forma que no Mapa de restrições ambientais ao uso impostas
pelos meios biótico e antrópico, as classes Baixa e Alta predominam no quadrante
norte do entorno. A classe Baixa ainda ocorre ao longo de todo reservatório, mesclada
às manchas de classe Moderada, nos trechos de campo ou lavoura com suscetibilidade
à erosão baixa ou moderada. A classe Muito Alta ocorre em todo o trecho de mata
nativa mais conservada, predominante no entorno do reservatório, principalmente
dentro dos 100m. O mapa final aponta um grande peso do uso do solo atual no
resultado da fragilidade ambiental.
O mapa da fragilidade ambiental do Reservatório Itaúba é apresentado
na prancha 6.4.3.
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VII AÇÕES JUDICIAIS DO EMPREENDEDOR
7.1 INTRODUÇÃO
A análise das ações judiciais da CEEE-GT em andamento e o confrontamento
destas com os aspectos legais ambientais visam à aplicação ou proposição de adequação do
uso do solo no entorno dos reservatórios à legislação ambiental vigente, principalmente no
que se refere às Áreas de Preservação Permanente (APPs), já que o Reservatório Itaúba foi
construído em data anterior ao surgimento das regulamentações que ordenam as questões
territoriais e ambientais.
Esta análise se faz necessária uma vez que podem existir problemas com
relação a ocupações irregulares, invasões e outras ações em andamento no entorno do
reservatório. A partir da interpretação de cada caso, são apresentadas propostas de
soluções jurídicas.
Destaca-se que o status reportado a seguir remonta ao período de
outubro de 2008, não tendo sido mais realizada atualização das informações, tendo
em vista que o objetivo principal do presente item, que era de compreender o teor
conceitual das demandas foi compreendido e utilizado na obtenção do Plano
Consolidado.
7.2 SITUAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS
Não se tem conhecimento de ação judicial ocorrente no Reservatório
Itaúba ou seu entorno, que tenha interferência no zoneamento ambiental e no Plano
de Uso e Ocupação do Solo.
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VIII AÇÕES AMBIENTAIS
EMPREENDEDOR

PROMOVIDAS

PELO

8.1 INTRODUÇÃO
As ações ambientais da CEEE-GT/Área de Geração estão embasadas na
Política de Meio Ambiente, mostrada a seguir:
“Produzir energia hidrelétrica assegurando que a presença da
componente ambiental seja tratada através de ações coordenadas, de forma
progressiva e contínuas, em todas as atividades, produtos e serviços desenvolvidos na
Área de Geração”.
Assegurar que todos os empregados, no exercício de suas atividades,
atuem de forma a:
•

“Prevenir danos ao meio ambiente causado por poluição, tais como
emissões atmosféricas, efluentes hídricos, e/ou sólidos;

•

Atender as exigências legais e normas aplicáveis. “
8.2 PROGRAMAS AMBIENTAIS

Em relação ao Reservatório Itaúba, a gestão ambiental, de
responsabilidade e de interesse da CEEE- GT, fica restrita à área de sua propriedade, à
manutenção da qualidade d’água e aos efeitos ambientais originados da sua operação.
A limitação territorial é excedida quando o objeto for educação ambiental ou quando
forem localizadas ocorrências que venham ou possam vir a prejudicar a qualidade e
quantidade da matéria prima para a atividade industrial de produção de energia
elétrica.
A CEEE-GT/Área de Geração atualmente mantém programas ambientais
implantados apresentados nos itens 8.2.1 a 8.2.5.
8.2.1 Monitoramento da Fauna Íctica
Trimestralmente são realizadas expedições de coleta de peixes, de
caráter quali-quantitativo, visando identificar as espécies que compõem a fauna íctica
da região do reservatório com o objetivo de inventariar as espécies e as quantidade de
peixes que compõe aquela comunidade íctica, bem como buscar informações mais
adequadas que subsidiem as reais necessidade de realização de “peixamento” do
reservatório.
8.2.2 Monitoramento da Qualidade da Água
A CEEE-GT mantém uma rede de monitoramento da Qualidade da Água
nos reservatórios das UHE’s Passo Real, Governador Leonel de Moura Brizola e Itaúba.
Semestralmente são realizadas amostragens em pontos fixos, cujos resultados são
acompanhados por meio do Índice de Qualidade da Água (IQA) e Índice de Qualidade
de Água de Reservatório (IQAR).
8.2.3 Fiscalização Ambiental
As atividades de vistoria ambiental são realizadas regularmente por
técnicos da CEEE-GT que, quando constatam algum problema fazem uma advertência
e solicitam que se retirem imediatamente da área ou comunicam o Batalhão Ambiental
da Brigada Militar, que tem poder de polícia.
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8.2.4 Monitoramento do assoreamento dos reservatórios
A água desempenha um papel importante no desenvolvimento
socioeconômico da população, o conhecimento dos princípios desses fenômenos, em
especial, do transporte de sedimentos pelo escoamento das águas e os processos
sedimentológicos que ocorrem na natureza.
De forma a acompanhar a formação de depósito gradual dos sedimentos
carregados pelos cursos d’água e os seus efeitos, a CEEE-GT mantém um programa de
monitoramento sedimentométrico, o que inclui a operação de postos de medições e o
levantamento topo-batimétrico do reservatório.
8.2.5 Programa de Educação Ambiental e demais ações
No âmbito do Sistema Jacuí, no qual se insere o Reservatório Itaúba, a
CEEE-GT tem desenvolvido várias atividades com a comunidade, especialmente alunos
e professores de escolas da região, bem como no âmbito interno, tais como:
•

Palestras para Universidades e Escolas, quando são recebidos
visitantes na usina;

•

Parada Ecológica – com distribuição de mudas de árvores nativas
de diversas espécies e folders alusivos a semana da água e
nascentes urbanas;

•

Introdução periódica de alevinos
participação das escolas da região;

•

Segregação de resíduos nas unidades da CEEE-GT, que são
enviados para uma central licenciada pela FEPAM;

•

Participação, em conjunto com órgãos municipais, da Semana do
Meio Ambiente e da Semana da Água;

•

Seminários sobre meio ambiente, concurso de redação, oficina e
gincana ecológica.

8.2.6 Plano de Gestão
Reservatórios da CEEE

nos

reservatórios,

Sócio-Patrimonial e

Ambiental

com

do s

Buscando a eficácia da gestão patrimonial e ambiental das áreas
relativas aos reservatórios, a CEEE-GT elaborou um Plano de Gestão Sócio –
Patrimonial e Ambiental de seus reservatórios. Com base neste Plano, foram
estabelecidas em Manual específico, as diretrizes e os procedimentos que passaram a
ser adotados pelas Equipes de Meio Ambiente da CEEE-GT nas atividades de campo e
de escritório de gestão de cada reservatório e de seu entorno imediato. Estas
atividades envolvem a vigilância do patrimônio (terras) de responsabilidade da
Companhia, a conservação e melhoria dos parâmetros ambientais, o uso das margens,
o atendimento a ocorrências extraordinárias (normalmente acidentes ambientais) e o
relacionamento com a sociedade.
8.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Política de Meio Ambiente da CEEE-GT/Área de Geração e suas ações
ambientais vão ao encontro às propostas de um Zoneamento Ambiental, visto que
objetivam a ordenação das práticas de uso do reservatório e seu entorno, baseadas
nos preceitos de respeito ao meio ambiente e visando a melhoria na qualidade de vida
de todos os usuários.
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IX PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
9.1 INTRODUÇÃO
Para a elaboração e posterior implantação doPlano de Uso do Solo, é
imprescindível se considerar quais os programas governamentais já existentes e quais
as diretrizes o Plano deverá seguir. Deste modo, foi realizado um levantamento dos
programas existentes de abrangência municipal, estadual e federal, nos municípios
limítrofes do reservatório.
9.2 PROGRAMAS DO GOVERNO
9.2.1 Programas Federais
9.2.1.1 Unidades de Conservação
Como descrito no capítulo 6.1.8 – Unidades de Conservação, existe uma
Floresta Nacional de administração federal, localizada no município de Mato
Castelhano. A Floresta Nacional de Passo Fundo encontram-se situada dentro da faixa
de terras distantes até 100 metros do Reservatório Capiguí. O Plano de Manejo da
FLONA Passo Fundo está em etapa preliminar de elaboração e, devido à distância, a
FLONA não têm interferência com o entorno do Reservatório Itaúba.
9.2.2 Programas Estaduais
9.2.2.1 Planos de Bacia Hidrográfica
A elaboração de Planos de Bacias está prevista nas políticas nacional e
estadual de recursos hídricos, respectivamente, Lei Federal nº 9.433/1997 e Lei
Estadual 10.350/1994.
A Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política
Nacional de Recursos Hídricos, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, instituiu a necessidade de elaboração dos Planos de Recursos
Hídricos, definidos como “planos diretores que visam a fundamentar e orientar a
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos
recursos hídricos”.
Os Planos de Recursos Hídricos são planos de longo prazo, elaborados
por bacia hidrográfica, por Estado e para o País, com horizonte de planejamento
compatível com o período de implantação de seus programas e projetos. Os planos
são constituídos de, no mínimo: diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos;
análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades
produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo; balanço entre
disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e
qualidade, com identificação de conflitos potenciais; metas de racionalização de uso,
aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis;
medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem
implantados, para o atendimento das metas previstas; prioridades para outorga de
direitos de uso de recursos hídricos; diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos
recursos hídricos; propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com
vistas à proteção dos recursos hídricos.
A Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí na qual se localiza o Reservatório
Itaúba, estão organizadas por Comitê de Bacia que trabalha, neste momento, nos
processos de discussão, em etapa ainda preliminar, do seu Plano de Bacia, processo
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no qual a sociedade que vive e trabalha na Bacia, através do Comitê, define os usos
futuros das águas e decide sobre as ações prioritárias.
9.2.2.2 Pró-Guaíba
O Programa para o Desenvolvimento Sócio-Ambiental da Região
Hidrográfica do Guaíba (Pró-Guaíba) abrange 252 municípios do Estado, 6,8 milhões
de pessoas localizadas em um terço do território e 70% do PIB gaúcho, integrando
nove bacias hidrográficas: Vacacaí-Vacacaí-Mirim, Alto Jacuí, Taquarí-Antas, Caí,
Sinos, Lago Guaíba, Alto Jacuí, Baixo Jacuí e Gravataí. O Pró-Guaíba é um programa
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul que visa promover o desenvolvimento
ecologicamente sustentável e socialmente justo da Região Hidrográfica do Guaíba. O
Programa foi concebido em 1989 e tem duração prevista de 20 anos.
O Módulo I do Programa, encerrado em junho de 2005, consumiu 223
milhões de dólares em ações de saneamento, educação ambiental e recuperação de
áreas verdes. 60% deste valor foram financiados pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
O Módulo II, que iniciou no segundo semestre de 2005, foi concebido
para garantir e otimizar os investimentos já realizados. 85% dos investimentos deste
segundo módulo serão para obras corretivas e, principalmente, esgoto sanitário.
9.2.3 Programas municipais
9.2.3.1 Planos Diretores Municipais
Conforme o artigo 182 da Constituição Federal: “A política de
desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.” Ainda segundo a
Constituição, “O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para
cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.”
A partir da instituição do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de
10/07/2001), que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, o plano
diretor, como instrumento básico da política urbana, passa, obrigatoriamente, a
englobar todo o território municipal. Espera-se que os planos diretores, ao se
debruçarem também sobre as áreas rurais, promovam a integração e a
complementaridade entre atividades urbanas e rurais, tendo em vista o
desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de
influência. Ao mesmo tempo, a realidade das cidades demonstra, cada vez mais, a
ligação entre as atividades promovidas na zona rural com as atividades urbanas, uma
vez que parte da população que vive na zona rural tem seu emprego e trabalho na
área urbana, sem contar a utilização da infra-estrutura e de serviços urbanos, como o
transporte coletivo, escolas, postos de saúde, hospitais, comércio e lazer.
Assim sendo, a análise dos planos diretores dos municípios limítrofes se
faz necessária para a determinação dos regramentos existentes sobre o uso do solo no
entorno do reservatório.
Ressalta-se que os municípios limítrofes ao reservatório Itaúba (Salto do
Jacuí, Júlio de Castilhos, Estrela Velha e Pinhal Grande) não dispõem de Plano Diretor.
São todos municípios com menos de 20 mil habitantes.
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X PONTENCIALIDADES DA REGIÃO
10.1 INTRODUÇÃO
As potencialidades regionais são determinadas por diferentes condições
geográficas, naturais, culturais, históricas e produtivas de uma determinada região. A
ocorrência de certas condições naturais, como a presença de paisagens ou recursos
naturais da fauna e da flora, de interesse turístico, constitui um potencial sócioeconômico que pode ser explorado no desenvolvimento sustentável das populações
residentes. Da mesma forma, condições singulares em termos culturais, históricos e
produtivos, podem ser apropriadas como atrativo econômico em geral e turístico em
especial.
O levantamento das potencialidades regionais foi realizado a partir da
consulta às prefeituras municipais e órgão de turismo regional e cruzada com os
diagnósticos realizados para os meios físico, biótico e antrópico. Verificando-se a
localização, características locais, mapas de uso do solo e cobertura vegetal, mapas de
caracterização do meio físico (solos, declividade e recursos hídricos) e mapas de
fragilidade ambiental, foram sugeridas as potencialidades locais, visando os usos
múltiplos do reservatório e do seu entorno.
A seguir, a avaliação destas potencialidades regionais foi cruzada com
os demais dados do diagnóstico (restrições legais e usos consolidados) para a
definição da proposta de zoneamento.
10.2 USOS
ITAÚBA

POTENCIAIS

NO

ENTORNO

DO

RESERVATÓRIO

10.2.1 Turismo
O Reservatório Itaúba é margeado pelos municípios de Salto do Jacuí, Julio
de Castilhos, Estrela Velha e Pinhal Grande. Nessa região, o setor turístico apresenta uma
potencialidade latente de desenvolvimento, necessitando de apoio, participação local e
divulgação nos meios de comunicação. É importante considerar que este segmento deve se
desenvolver em conformidade com as demandas de preservação ambiental e cultural das
comunidades locais.
Singularidades locais, como aspectos geográficos, naturais, culturais,
históricos ou de produção, atraem visitantes para uma determinada região. Deste modo,
estas características devem ser valorizadas na elaboração de Programas de Turismo. No
Reservatório Itaúba, as vocações turísticas identificadas na região apontam, principalmente,
para as atividades voltadas à exaltação e uso sustentável dos recursos naturais.
10.2.1.1 Categorias de Turismo potenciais para exploração no
Reservatório Itaúba
a) Ecoturismo
É um segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma
consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem estar
das populações envolvidas. Além de apreciar a natureza, o ecoturista pode também praticar
os eco-esportes que cada localidade permite e disponibiliza.
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b) Turismo Desportivo e de Aventura
É um segmento que compreende o movimento de turistas cujo atrativo
principal é a prática de atividades de aventura. Pode ser desenvolvido em diversos espaços:
naturais, construídos, rurais, urbanos, estabelecidos como áreas protegidas ou não.
Primeiramente entendido como uma atividade ou subproduto do Ecoturismo,
o segmento de Turismo de Aventura, atualmente, possui características e consistência
mercadológica próprias e, conseqüentemente, seu crescimento vem adquirindo um novo
enfoque de ofertas e possibilidades.
Como decorrência do desenvolvimento observado na última década, vários
empreendimentos foram constituídos no País, oferecendo produtos e serviços especializados
aos turistas, impulsionado pelas transformações no comportamento do consumidor na
direção de estilos de vida mais saudáveis e também por uma sensibilidade aos assuntos
ligados à preservação da cultura e da natureza, que se refletem na escolha das atividades
de lazer e, assim, na definição dos destinos turísticos.
Os impactos econômicos desse segmento não se limitam aos destinos
turísticos. Diversos envolvidos, que de modo geral não estão sediados nos núcleos
receptores, são diretamente impulsionados – fornecedores de equipamentos, seguradoras,
outros produtos e atividades associadas. Diante disso e considerando as especificidades
desse segmento, principalmente quanto ao quesito segurança, verificou-se a necessidade
de delimitar a sua abrangência em relação a outros tipos de turismo, tanto para embasar a
formulação e execução de políticas públicas como também subsidiar os interessados quanto
as características e questões legais que podem implicar nas relações de mercado.
O conceito de Turismo de Aventura estabelecido fundamenta-se em aspectos
que se referem à atividade turística e ao território em relação à motivação do turista, que
pressupõem o respeito nas relações institucionais, de mercado, entre os praticantes e o
ambiente. Nesse contexto, define-se que Turismo de Aventura compreende os movimentos
turísticos decorrentes da prática de atividades de aventura de caráter recreativo e não
competitivo. Neste raciocínio, o Turismo de Desporto comporta as atividades esportivas
competitivas. Independentemente de conceituações, o turismo de desporto e aventura
reúne turistas de diversas origens, para praticar esportes ou para assistir as grandes
competições e, é claro, desportistas de diferentes modalidades.
c) Turismo Náutico
Caracteriza-se pela utilização de embarcações náuticas como finalidade da
movimentação turística. De acordo com o local onde ocorre, pode ser caracterizado como,
Turismo Fluvial, de Represas, Lacustre e Marítimo. No caso do Reservatório Itaúba é
Turismo de Represas.
d) Turismo de Pesca
Entende-se esta como atividade de pesca praticada por brasileiros ou
estrangeiros, com a finalidade de lazer, turismo ou desporto, sem finalidade comercial.
Conceituada como “atividades turísticas decorrentes da prática da pesca amadora”
(MINTUR, 2006).
Principalmente no mercado internacional este segmento de turismo tem se
denominado “Pesca Esportiva”, que trata-se da pesca amadora caracterizada pela prática
de devolver à água os peixes menores (protegidos por lei) e também os maiores (principais
reprodutores e atrativos turísticos), ocorrendo o abate aos de tamanho intermediário, para
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o consumo no local da pescaria. Também é conhecida como “Pesca Desportiva”.
Devemos considerar ainda o próprio conceito de pesca que, conforme o
Decreto-lei nº 221/67, “pesca é todo o ato tendente a capturar ou extrair elementos
animais ou vegetais que tenham na água seu normal ou mais freqüente meio de vida”.
Determinando três classificações de acordo com sua finalidade, sendo estas a Pesca
Comercial, para fins de comércio; a Pesca Desportiva praticada com linha de mão, por meio
de aparelhos de mergulho ou quaisquer outros permitidos pela autoridade competente, e
que em nenhuma hipótese venha a importar em atividade comercial; e a Pesca Científica,
exercida unicamente para pesquisas, por instituições e/ou pessoas, devidamente
habilitadas.
Desta forma, para o Reservatório Itaúba apontam-se como potenciais
apenas as classificações de Pesca Desportiva e Científica.
e) Turismo Técnico-Científico (da Barragem e da UHE)
As barragens, enquanto agentes de transformação na paisagem e meio
ambiente, e as usinas hidrelétricas, enquanto indústrias de energia, geram demanda por
visitas técnicas de estudantes dos cursos de engenharias e áreas afins ao meio ambiente,
bem como, moradores da região, veranistas e turistas em visita a região. Este público
busca informações a respeito do funcionamento da barragem e da UHE. O local deve
oferecer pessoal preparado para este público e os passeios de barco e outras atividades
náuticas, bem como caminhadas no entorno, são atividades que podem ser utilizadas para
a apresentação do espaço.
Uma importante iniciativa na região do Sistema Jacuí, é o Projeto do
Parque Temático de Salto do Jacuí, “Parque Energia da Águas”. Este Projeto foi
idealizado pela CEEE-GT em parceria com a Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí, porém,
atualmente, este projeto se encontra parado, conforme informação prestada pela própria
Prefeitura de Salto do Jacuí.
f) Turismo Rural
Conceituado como o “conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no
meio rural, comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e
serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade”
(MINTUR/MDA, 2006). Nos últimos tempos o potencial desse tipo de modalidade vem
crescendo, devido a grande demanda de turistas que almejam momentos de descanso,
lazer e tranqüilidade. O principal símbolo desse roteiro são os hotéis fazenda, localizados na
zona rural e que atraem, na maioria das vezes, moradores das grandes cidades urbanas.
Os benefícios de desfrutar do turismo rural estão em, além do repouso, realizar diversas
atividades ligadas ao campo, como cavalgadas, pescarias, passeios pelas regiões
campestres, contato com rios, lagos, comida caseira feita em fogão à lenha, ordenha de
vaca e todas as atividades naturais da vida no campo.
g) TRAF - Turismo Rural na Agricultura Familiar
Conceituado como “a atividade turística que ocorre no âmbito da propriedade
dos agricultores familiares que mantêm as atividades econômicas típicas da agricultura
familiar, dispostos a valorizar, respeitar e compartilhar seu modo de vida, o patrimônio
cultural e natural, ofertando produtos e serviços de qualidade e proporcionando bem estar
aos envolvidos” (MINTUR/MDA, 2006).
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10.2.1.2 Infra-Estrutura e Serviços Sugeridos
De acordo com o potencial identificado no reservatório e no entorno, apontase a infra-estrutura e os serviços sugeridos para implantação pelo poder público ou
iniciativa privada para que o desenvolvimento da atividade turística ocorra de forma
ordenada e em conformidade com os atrativos locais, possibilitando a prática do Turismo
Sustentável, entendido, segundo Brasil & Cunha (2007) como “atividade que possibilita a
gestão dos atrativos, serviços e equipamentos turísticos, de modo a atender as
necessidades econômicas, sociais, vivenciais e ambientais da comunidade local, garantindo
a integridade cultural, ecológica e biológica dos recursos utilizados através dos tempos”.
a) Equipamentos e serviços receptivos
•

Mirante: Os mirantes, também chamados de belvederes, são pontos de
valorização da paisagem. Organizados e bem sinalizados, indicam aos
visitantes onde apreciar a paisagem e permitem uma pausa na viagem,
proporcionando um momento de descanso. Onde for possível, pode estar
agregado a equipamentos de comércio e serviços. É importante ressaltar
que o mirante e os equipamentos agregados a ele estejam integrados a
paisagem e proporcionem a apreciação desta com segurança. Também se
deve planejá-los de forma a não provocarem degradação ambiental,
pensando que devem apresentar um sistema ecológico de tratamento de
efluentes, coleta seletiva do lixo e destinos adequados a este.

b) Equipamentos de Hospedagem
•

Pousada Rural: suas instalações devem ser rústicas e confortáveis,
aproveitando elementos da cultura local na sua decoração.

•

Fazenda hotel: são antigas fazendas adaptadas ao serviço de
hospedagem, visando proporcionar uma vivência rural. Nestes
equipamentos normalmente se tem participações nas lidas do campo e uma
maior aproximação com os aspectos históricos e culturais locais.

•

Casas de colônia: normalmente são localizadas em pequenas e médias
propriedades do meio rural, onde o proprietário adapta um ou mais
cômodos da sua própria casa para acolher o visitante. Neste tipo de
hospedagem, o visitante pode vivenciar mais diretamente o cotidiano
familiar do campo, ampliando as possibilidades de intercâmbio cultural entre
visitantes e visitados.

•

Albergue: oferecem serviço de hospedagem com alimentação parcial,
quartos e banheiros coletivos, assegurando condições mínimas de higiene e
conforto.

•

Colônia de férias rural: normalmente freqüentadas por grupos de
estudantes, pode tanto ter a estrutura de um hotel fazenda como
instalações mais simples, tipo albergues. Porém, devem oferecer atividades
de recreação para os grupos.

•

Campings: normalmente têm preços acessíveis e são situados em locais
agradáveis e de bom contato com a natureza. Devem oferecer, no mínimo,
vestiários e local para banhos masculinos e femininos, com capacidade para
várias pessoas, iluminação adequada e pontos de luz para as barracas,
instalações de água, área para alimentação ao ar livre e cobertas e
sinalização indicativa adequada.
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c) Sinalização
O grande fluxo potencial de visitantes para as atividades realizadas no
reservatório e seu entorno, fazem necessária a instalação de sinalização de alerta sobre
possíveis riscos, profundidade e atividades permitidas, e delimitação das zonas de uso.
Esta sinalização deve ser de boa visibilidade, com letras grandes e de fácil
leitura, evitando termos técnicos. De preferência, deve trazer ilustrações, para que seu
entendimento seja o mais abrangente possível, de acordo com sinalização turística de
padrão internacional.
Também se faz necessária sinalização de caráter educativo, chamando
atenção dos visitantes para a preservação ambiental e cuidados com o destino do lixo.
d) Lixeiras
Visando a ordenação e a educação para o uso racional e sustentável do
Reservatório, será necessário implantar lixeiras em seu entorno, principalmente associadas
aos mirantes e demais locais de acesso público, as quais devem ser de fácil visualização e
manutenção.
10.2.2 Lazer
Quanto ao lazer, existe amplo potencial para a prática de atividades
esportivas e ecológicas, necessitando de investimentos em infra-estrutura e serviços
básicos, tanto para a implantação de novas atividades como para o ordenamento das já
existentes.
10.2.2.1 Atividades com potencial de realização no reservatório
Itaúba e entorno
a) No reservatório
•

Pesca Esportiva: Esta é uma demanda existente no reservatório,
necessitando de espaço específico e definição clara das áreas de pesca, de
modo a não ocorrerem conflitos com as outras atividades aquáticas, tais
como a navegação motorizada.

•

Canoagem: o meio de transporte é um caiaque, com um remo de duas
pás. É uma atividade competitiva, mas também muito utilizado para lazer e
contemplação da natureza.

•

Remo: atividade esportiva praticada em embarcações que podem ser
individuais, em duplas ou em grupos de até oito remadores, mais o
timoneiro (integrante que fica sentado de frente para o sentido de
deslocamento do barco, conduzindo a equipe que rema de costas). Também
pode ser utilizada apenas para lazer.

•

Wakeboard: é a fusão entre surf, skate e snowboard. O Praticante é
puxado por um barco ou jet-ski, e com uma prancha usa a marola para
fazer manobras. Esta é uma atividade competitiva, que pode ser praticada
por pessoas de diferentes idades.

•

Duck: atividade praticada em barco inflável para uma ou duas pessoas,
percorrendo rios pedregosos e de pouca largura, com volume variável de
água. Comparando com o “rafting”, seu menor peso e largura proporcionam
maior velocidade em corredeiras, o que exige grande conhecimento do
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condutor.
•

Passeios de barco: a grande extensão e profundidade do lago, associadas
a sua beleza paisagística, favorece a prática de passeios em embarcações
não motorizadas como as de remo e vela, também de motorizadas, como
lanchas, “voadeiras” e barcos de pequeno e médio porte. Esta atividade de
grande atratividade turística desponta como demanda local, já existindo
passeios de barco, e embarcações particulares diversas no Lago, com
usuárias dos quatro municípios limítrofes e da região.

Figura 10.2.1 – Sinalização turística no Município de Pinhal Grande.

•

Banho: para banho há a necessidade de demarcação de áreas específicas,
preferencialmente próximas a áreas destinadas aos campings, e com infraestrutura de segurança e sinalização adequada, que indique condições de
balneabilidade, limite da área de banho, profundidade e outros possíveis
riscos.

b) Nas áreas de entorno
•

Trilhas ecológicas: no entorno do Reservatório Itaúba existem locais de
grande concentração de mata em bom estado de conservação (figuras
10.2.2 e 10.2.3). Espaços como este, são apropriados, para a implantação
de trilhas ecológicas interpretativas. Estas devem estar integradas a outras
atividades esportivas e educativas, oferecidas não somente a turistas
esporádicos que queiram conhecer as Barragens, mas também a escolas da
região para que se possa sensibilizar seus visitantes e vizinhos para a
importância da preservação ambiental.

Figura 10.2.2 – Paisagem do Reservatório
Itaúba.

•

Figura 10.2.3 - Divisa de Pinhal Grande e Estrela
Velha – Ponto para trilhas.

Observação de pássaros: esta atividade largamente praticada na Europa
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e Estados Unidos, começa a despontar no Brasil, pois, conforme Efe (1999),
com cerca de 1.679 espécies diferentes, ocupamos atualmente o posto de
segundo país com maior diversidade de aves do mundo. Como esta é uma
atividade de baixo grau de dificuldade que exige apenas paixão pela
natureza e paciência para esperar por ela, é indicada para qualquer idade
ou tipo físico. Pode ser associada a prática de caminhadas contemplativas
ou trilhas interpretativas e estas sim, podem variar o grau de dificuldade.
Pode ser praticada durante a caminhada, com atenção aos barulhos, para
que se possa ver as aves, ou pode contar com algum ponto de parada na
trilha ou local específico para a sua prática, que pode ser entre ou sobre as
árvores, de acordo com o local. Espaços apropriados para esta prática
podem estar inseridos nas mesmas áreas destinadas à prática de
Ecoturismo, com trilhas contemplativas ou interpretativas, desde que
devidamente sinalizadas, para que não haja interferências.
•

Ciclo-turismo: Trilhas de ciclismo desenvolvidas em ambiente natural com
variado grau de dificuldade. Normalmente em terrenos acidentados, como
trilhas, estradas empoeiradas e enlameadas.

•

Tiroleza: Atividade baseada numa técnica de montanhismo, onde ocorre
uma travessia suspensa em cabos aéreos fixados em dois extremos,
utilizando para transpor vales, canyons e obstáculos distantes entre si.

•

Mirantes: Devido à extensão do reservatório, sugere-se que haja espaços
para a contemplação da paisagem em mais de um município. Sugere-se,
então, o levantamento dos locais com maior demanda por visitações, para
que estes recebam os Mirantes, os quais devem possuir sinalização
explicativa.

Figura 10.2.4 - Ponto potencial
para a implantação de um
Mirante.

10.2.2.2 Categorias de embarcações permitidas no Reservatório
a) Não motorizados
Embarcações como caiaques, canoas, duck, e pequenos barcos a remo, são
bastante utilizados para atividades de lazer, em passeios contemplativos ou como práticas
esportivas, de curtas a médias distâncias. Por não ter restrições de profundidade, se
adéquam a rios e lagos.
b) Motorizados
Lancha, botes infláveis, jet-ski e barcos de passeio e transporte, são
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embarcações motorizadas, que necessitam de profundidade mínima de 1 (um) metro,
sendo indicado 1,5 metros por medida de segurança, devido à oscilação nos níveis do
reservatório.
É importante que as áreas liberadas simultaneamente para banho e prática
de atividades esportivas que façam uso de embarcações motorizadas ou não, tenham suas
áreas de uso demarcadas e sinalizadas, para evitar acidentes.
10.2.3 Ocupação Urbana
A ocupação urbana existente no entorno do Reservatório Itaúba se
concentra na cidade de Salto do Jacuí, fora da faixa de terras distantes até 100 metros
do reservatório. A distância dos centros urbanos e cidades de médio porte, somada às
condições morfológicas do terreno, diminuem o potencial do entorno do reservatório
para a ocupação urbana.
10.2.4 Agricultura
A atividade agrícola, concentrada na produção de trigo, milho, soja e
aveia, é o principal componente da economia regional. Conforme apontado no
diagnóstico da Aptidão Agrícola dos solos, no entorno do Reservatório Itaúba, nas
áreas distantes até 1.100m do reservatório, não foram identificadas áreas inaptas à
agricultura, apenas a predominância de aptidão agrícola identificada como “lavouras
com restrições”.
Graças às condições do releve acidentado ocorrente no entorno imediato
do Reservatório, extensas áreas de vegetação nativa ainda persistem. Assim sendo,
como a ocupação atual das áreas do entorno do reservatório por atividades agrícolas
atinge, praticamente, todas as áreas potencialmente disponíveis, pode-se afirmar que
a atividade deve se manter no patamar atual, mas não haverá aumento das áreas
plantadas.
10.2.5 Pecuária
A atividade pecuária ocorre de maneira pouco significativa no entorno do
Reservatório Itaúba. Como a economia regional está voltada para a agricultura, a
atividade pecuária tem pouco potencial de ocupação das áreas do entorno do
reservatório.
10.2.6 Silvicultura
A silvicultura apresenta potencial de desenvolvimento na região, visto a
disponibilidade de terras e as condições do solo. Contudo, o potencial do entorno do
reservatório para a atividade silvícola deve ser avaliado, também, tendo por referência
o Zoneamento Ambiental para a Atividade de Silvicultura no RS, elaborado pela
Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM – em janeiro de 2007.
O Zoneamento Ambiental tem como objetivo desenvolver um
instrumento de gestão que possibilite avaliar de forma integrada a vulnerabilidade dos
ambientes frente à implantação da atividade de silvicultura. Compreende a setorização
do território estadual em unidades de paisagem com características naturais
semelhantes, que são utilizadas como unidade de gestão ambiental. O Zoneamento
Ambiental apresenta a classificação das Unidades de Paisagem Natural (UPN) de alta,
média e baixa restrição para a atividade de silvicultura no Estado do Rio Grande Sul.
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O entorno do Reservatório Itaúba até 1.100m localiza-se nas unidades
de paisagem PM9 e PM14, conforme apresentado na figura 10.2.3.

Legenda:
PM9
PM14

Figura 10.2.5 – Unidades de paisagem do Zoneamento Ambiental para a Atividade de
Silvicultura no RS e a localização do Reservatório Itaúba.

Estas unidades de paisagem tem como objetivos de conservação:
PM9:
•

Conservação dos remanescentes dos ecossistemas naturais, com
ênfase aos campos nativos.

•

Manutenção
da
conectividade
entre
habitas
naturais,
principalmente quando se tratar dos ecossistemas campos
nativos.

•

Conservação das áreas de importância para a flora e fauna
nativas ameaçadas de extinção.

•

Conservação dos recursos hídricos.

PM14:
•

Conservação do corredor de mata remanescente (Zona Núcleo e
de Amortecimento da Reserva da Biosfera).

•

Conservação das áreas de interesse paisagísticos e cultural,
especialmente aqueles ligados à colonização italiana da região.

Resumidamente, as restrições à silvicultura nas Unidades de Paisagem
são as seguintes:
PM9:
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•

Deverão ser identificadas, demarcadas e protegidas as áreas de
ocorrência de campo da Unidade em estágio inicial, médio e
avançado de regeneração, de acordo com as definições
constantes no anexo I. Estas áreas não poderão ser convertidas
em plantações florestais.

•

Não
serão
admitidos
plantações
florestais
em
áreas
representativas de habitats de espécies ameaçadas de extinção.
Deverão ser efetuados estudos locais para a demarcação dessas
áreas, em especial à vegetação representada pelas famílias:
Cactaceae, Asteraceae e Poaceae.

•

Deverá ser mantida uma faixa de proteção de 100m em torno
dos sítios paleontológicos e dos sítios arqueológicos.

•

Deverão ser demarcadas
comunidades quilombolas.

•

Na bacia dos rios Piratinim e Ibicuí que apresenta risco de déficit
hídrico superficial somente serão admitidas plantações florestais
após estudos em escala local que demonstrem a disponibilidade
hídrica para o desenvolvimento da atividade. Tais estudos
deverão contemplar diagnóstico de disponibilidade utilizando
dados regionalizados de demandas (bacia ou sub-bacia),
submetidos à avaliação dos respectivos Comitês de Bacia, em
consonância com o Sistema de Recursos Hídricos.

•

Nas demais áreas poderá ser ocupado 50% das glebas, desde
que demarcados e conservados os corredores ecológicos, visando
a conexão dos ambientes naturais.

•

O controle das invasões biológicas nas áreas externas aos
cultivos deverá atender aos critérios estabelecidos no
documento: Procedimentos e critérios técnicos para o
licenciamento ambiental da Silvicultura (FEPAM 2006).

e

respeitados

os

direitos

das

PM14:
•

Na Zona Núcleo da RBMA e nas áreas com declividade de 25° a
45°, só poderão ser utilizadas espécies nativas da região, com
manejo previsto no Código Florestal Federal.

•

Não será permitido converter áreas da Floresta Estacional
Decidual, nos seus diversos estágios sucessionais.

•

Deverá ser identificada demarcada e excludente de plantações
florestais a área de ocorrência da espécie Epicharis dejeanii.

•

Não poderão ser implantadas barreiras visuais ao longo das
estradas principais e vicinais nesta região onde a cultura da
população é a visualização das belezas cênicas.

•

Deverá ser mantida uma faixa de 1500m no entorno dos
monumentos paisagísticos e turísticos a serem demarcados em
escala local.
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•

Deverá ser mantida uma faixa de proteção de 100m em torno
dos sítios paleontológicos e sítios arqueológicos.

•

Deverão ser marcadas e respeitados os direitos das comunidades
quilombolas.

•

Poderá ser ocupada no máximo 2% da propriedade em talhões
de no máximo 5ha.

•

No caso da utilização de espécies invasoras (ex.: Pinus sp.) o
florestamento deverá ser concentrado em uma única área, com
controle da dispersão.

•

O controle das invasões biológicas nas áreas externas aos
cultivos deverá atender aos critérios estabelecidos no
documento: Procedimentos e critérios técnicos para o
licenciamento ambiental da Silvicultura (FEPAM 2006).

10.2.7 Extração Mineral
O município de Salto do Jacuí apresenta grande produção de pedras
semi-preciosas. Nas margens do Rio Jacuí, estão localizadas as maiores jazidas do
mundo de pedra ágata de qualidade superior, podendo ser elas Geodos (quando a
pedra apresenta o seu interior oco), Pedra com Água (quando em seu interior
apresenta água) ou Calcedão (variedade que apresenta maior valor comercial). Em
Salto do Jacuí ocorre, quase que exclusivamente, a ágata tipo “Umbu”, de cor
homogênea cinza e que através de processos físico-químicos, adquire as mais variadas
colorações. Toneladas destas pedras são comercializadas, principalmente com
Soledade, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Grande parte produção é
exportada para o Japão, Alemanha, Estados Unidos, França e Itália. Após o primeiro
beneficiamento, estas pedras são utilizadas na indústria de precisão e na confecção de
objetos de adorno. Em função da garimpagem e mineração dessas pedras, se instalou
no município a economia informal, onde pequenas indústrias apenas serram a pedra
para depois vendê-la aos grandes compradores, que realizam o beneficiamento.
Paralelamente à atuação destas, existe uma estrutura de suporte da atividade de
beneficiamento da pedra, que fornece insumos básicos como óleo diesel, feltro, lixa,
discos e ácidos. Grande é o número de pessoas que por meio do garimpo, sustentam
economicamente sua família, através da escavação a céu aberto ou de túneis com até
100 metros de comprimento, utilizando máquinas ou de maneira rudimentar (ROTA
DAS TERRAS, 2008). Conforme apontado no diagnóstico, já ocorrem, na porção norte
do Reservatório, áreas de extração mineral. O desenvolvimento desta atividade têm
potencial latente, devido às condições geológicas presentes e à presença de uma
cadeia produtiva relativamente estabelecida.
10.3 CONSIDERAÇÕES
É importante considerar-se que nem todas as potencialidades apontadas
neste item estão propostas no Zoneamento do reservatório, visto a necessidade de
compatibilizar os usos futuros com os programas governamentais pré-existentes, com a
legislação ambiental e com as atividades inerentes à concessão de geração de energia
elétrica.
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XI PROPOSTA DE ZONEAMENTO
O Zoneamento Ambiental deverá fornecer subsídios para o uso e
ocupação organizados do reservatório e do seu entorno, espacializando as ações de
preservação, conservação e uso antrópico. Este zoneamento foi elaborado
considerando-se as exigências legais, as informações obtidas no diagnóstico sócioambiental, as fragilidades ambientais e as potencialidades da região, assim como, a
compatibilização com os planos governamentais existentes. Na etapa de Consultas
Públicas outras contribuições foram recebidas e incorporadas a esta versão do Plano.
Esta Proposta de Zoneamento será normativa nas terras de propriedade
da CEEE-GT, e indicativa nas terras de propriedade de terceiros, tanto nos primeiros
100 metros de distância do reservatório, medidos a partir do nível máximo normal de
operação, quanto na faixa de 1.000 metros, medida além dos 100 metros.
O caráter indicativo do Zoneamento em áreas de terceiros deve-se ao
fato de que a aplicação do mesmo não será imediata, mas seguirá os prazos e
diretrizes apresentados no item 11.2.6.1
As normas de uso e ocupação do reservatório foram definidas com o
objetivo de buscar, entre outros, os seguintes benefícios:
•

Disciplinar
uso
múltiplo
do
reservatório
e
entorno,
compatibilizando com as exigências da União Federal expressas
no Contrato de Concessão da Usina;

•

Maximizar a vida útil do reservatório;

•

Fornecer indicações para gestão sócio-patrimonial e ambiental
das áreas de propriedade da CEEE-GT;

•

Proteger a fauna terrestre e aquática, dependentes da vegetação
marginal e dos remanescentes florestais;
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11.1 PROCESSO DE VALIDAÇÃO DO ZONEAMENTO AMBIENTAL
11.1.1 Introdução
O Zoneamento Ambiental apresentado no presente Plano de Uso e
Ocupação do Solo, baseado na realização de consultas as instituições estratégicas e
consultas públicas.
O processo de validação foi executado pela empresa Consultora
Contratada sob o acompanhamento do Grupo de Trabalho formado pelo Ministério
Público, FAMURS, FEPAM e CEEE/GT. A seguir é descrito processo de discussão e
validação social empregado na obtenção do presente Plano de Uso.
11.1.2 Reuniões com as Prefeituras Municipais
Nas datas de 08 e 09 de abril de 2010 foram realizadas reuniões nas
Prefeituras de Campos Borges e Ernestina. O objetivo foi divulgar e colher
contribuições para a consolidação dos Planos de Uso do Sistema Salto e do Sistema
Jacuí.
Reunião de Campos Borges – 08/04/2010
Prefeitura Municipal de Campos Borges
Na reunião de Campos Borges estiveram presentes, além dos Prefeitos
Municipais de Campos Borges, Quinze de Novembro, Fortaleza dos Valos, Jacuizinho e
Salto do Jacuí, um expressivo público composto por proprietários lindeiros aos
reservatórios, representantes de sindicatos de trabalhadores rurais e associações de
moradores. O objeto das discussões seria o conceito do zoneamento proposto, bem
como particularidades dos Reservatórios de Passo Real, Itaúba e Maia Filho.
As principais contribuições estiveram associadas as seguintes questões:
• sugestão que fosse utilizado o nível médio dos reservatórios para o
estabelecimento da faixa de 100 m de entorno onde incidiria o
zoneamento ambiental em discussão;
• solicitação que fossem apresentados quantitativos específicos
associados ao zoneamento ambiental proposto, em especial as áreas
de terceiros atingidas;
• que fossem adiadas as audiências públicas, inicialmente previstas
para o mês de maio/2010, para que houvesse mais tempo para
contribuições e discussões. Naquela data houve sugestão de datas
em julho de 2010.
Reunião de Ernestina – 08/04/2010
Camping no Reservatório Capiguí
Na reunião de Ernestina estiveram presentes, além dos Prefeitos
Municipais de Ernestina e Nicolau Vergueiro, representantes de entidades e
associações, proprietários lindeiros, representante da PATRAM Brigada Militar, o Sr.
Promotor de Justiça do Ministério público de Passo Fundo, Vereador representando a
Câmara Legislativa de Marau, entre outros.

O objeto das discussões seria o conceito do zoneamento proposto, bem
como particularidades dos Reservatórios Ernestina e Capiguí.
As principais contribuições estiveram associadas aos seguintes temas:
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• foram solicitados esclarecimentos sobre a competência do
licenciamento nas áreas zoneadas (se seria FEPAM ou órgãos
municipais);
• foi sugerida a implantação de um programa de fomento a fruticultura
nas áreas da CEEE/GT no entorno dos reservatórios;
• foi sugerida que fosse avaliada a possibilidade de aplicação do critério
de compensação nas áreas atualmente ocupadas sobre as quais
incidirem restrições;
• esclarecimentos sobre a possibilidade de limpeza do reservatório, em
especial da vegetação submersa;
• foram solicitados esclarecimentos sobre as obras de reforma na
barragem de Ernestina.
Carta Proposta dos Municípios onde se inserem os Reservatórios
Passo Real, Itaúba, Maia Filho
Após as reuniões realizadas nas Prefeituras municipais a CEEE/GT
recebeu ainda formalmente das Prefeituras dos Municípios do Entorno dos
Reservatórios Passo Real, Maia Filho e Itaúba, Cartas Proposta com sugestão de
alterações. As sugestões foram bem específicas e relacionaram os seguintes itens:
Carta Proposta para o Reservatório Passo Real
• (1) que fosse delimitada a faixa de preservação a partir do nível
médio dos reservatórios;
• (2) que as obrigações propostas no Plano de Uso e Ocupação se
limitem abaixo da cota de desapropriação;
• (3) colocação sobre os proprietários se comprometerem a manter o
correto manuseio do solo, sem questionamento;
• (4) colocação sobre a possível substituição de reflorestamento por
mata nativa pelos proprietários, sem questionamento;
• (5) sobre a não manutenção de corredores de acesso ao lago para
dessedentação animal;
• (6) que não seja de responsabilidade da propriedade lindeira a
composição da faixa de preservação, estando esta dentro da
propriedade do empreendedor (CEEE-GT);
• (7) lançamento de áreas para turismo e lazer, conforme mapas
apresentados.
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Carta Proposta para o Reservatório Itaúba e Maia Filho
• (1) quanto a forma dos marcos de identificação da propriedade da
CEEE/GT;
• (2) colocação sobre os proprietários se comprometerem a manter o
correto manuseio do solo, sem questionamento;
• (3) que as obrigações propostas no Plano de Uso e Ocupação se
limitem abaixo da cota de desapropriação;
• (4) sobre a não manutenção de corredores de acesso ao lago para
dessedentação animal;
• (5) que não seja de responsabilidade da propriedade lindeira a
composição da faixa de preservação, estando esta dentro da
propriedade do empreendedor (CEEE-GT);
• (6) sobre a manutenção de áreas de interesse turístico consolidadas
e inclusão de novas áreas no limite de 10% de toda a orla.
Estas demandas provenientes dos municípios foram objeto de
encaminhamentos específicos sendo que as respostas ou compatibilizações das
demandas foram tratadas em reuniões na sede da FAMURS onde estiveram presentes
os Prefeitos Municipais. Os assuntos dos Reservatórios Passo Real, Itaúba e Maia Filho
foram tratados no período da manhã do dia 21/07/2010 enquanto que os assuntos
relacionados aos Reservatórios Ernestina e Capiguí foram tratados no mesmo dia no
período da tarde.
Os encaminhamentos realizados foram os seguintes:
• Quanto aos corredores de dessedentação animal:
Foi informado que os corredores são indicados em todos os Planos de
uso do Entorno de Reservatórios e tem por objetivo a recuperação da
vegetação nativa da margem (fora dos corredores). Também foi
esclarecido que a preocupação da incidência de processos erosivos,
por exemplo, é mínima tendo em vista que os corredores devem ter
largura que pode chegar a 30 ou 50m.
• Sobre as áreas de turismo e lazer indicadas em mapa, as mesmas
foram compatibilizadas aos planos de uso:
As áreas apresentadas no entorno do Reservatório Passo Real,
apontadas em imagem podem ser alteradas para Potencial Uso para
Turismo e Lazer (Distrito Mundo Novo, Treze de Maio);
Foi destacado que a Zona de Uso Potencial para Turismo e Lazer tem
o caráter PÚBLICO e não privado (30m). Junto a ocupações
residenciais privadas pode haver a Zona Preservação de Uso
Antrópico (30m).
Também foi mencionado que poderá ser realizada a inclusão de
outras áreas até o limite de 10% do perímetro do reservatório.

P-0283-Tx149- Cap 11 - Proposta de Zoneamento

161

• Sobre a forma dos marcos referenciais da propriedade da CEEE/GT
(sugestão de que deveriam ter mais de 1,0 m de altura)
Foi indicado que no detalhamento do programa de sinalização do
Plano de Uso deverá ser estudada a melhor forma de identificação da
propriedade e das zonas. Possivelmente serão implantados marcos de
sinalização a cada 500 m que conterão placas identificando o limite
de propriedade da CEEE GT.
•
Sobre a utilização
zoneamento e;

do

nível

médio

para

demarcação

do

Foram levados dados técnicos que demonstram que metade do
tempo os reservatórios operam em níveis acima do nível médio
(submergindo uma parte do zoneamento e impedindo o
desenvolvimento de vegetação, por exemplo):

Série de dados do Reservatório Passo Real (de 1998 a 2007)

Neste contexto foi esclarecido que a utilização do nível médio dos
reservatórios não levaria em conta os preceitos da legislação
ambiental de preservação ambiental, da biodiversidade e dos
recursos hídricos já que estabeleceria preservação numa faixa de
terra que estaria durante metade do tempo submersa.
• Quanto a sugestão de que as obrigações se limitem a faixa de
desapropriação e que não seja imputada responsabilidade de
composição da faixa de preservação a propriedade lindeira, foi
apresentado o seguinte:
Que o objetivo do Plano de Uso foi ajustar a “letra fria” da legislação
em vigor (100m de preservação em área rural) à condição de usos
consolidados e a preservação ambiental e que não há sentido em
planejar os usos sem olhar o ambiente, independente de quem seja o
usuário/proprietário. 100m é a faixa definida no TR da FEPAM para
elaboração do Zoneamento.
Que as zonas em que incidem as obrigações de preservação são, via
de regra, 30m e só se estendem além dos 30m em porções com
vegetação arbórea nativa, em face da importância ecológica destes
remanescentes florestais. Que os usos consolidados fora dos 30m
foram mantidos, tanto na área rural quanto urbana.
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Proposta de prazo para a implantação da Zona de Preservação
Ambiental em área Rural agricultada
Nas reuniões com as Prefeituras Municipais, realizadas na FAMURS em
21/07/2010, foi proposta uma forma alternativa de implantação das zonas de
preservação em área rural com uso consolidado. Por esta proposta, construída no
âmbito do Grupo de Trabalho, a ZPA em área rural teria um prazo para
implementação, da seguinte forma:
• Implantação de 1/3 da zona de preservação no curto prazo;
• Os restantes 2/3 da zona de preservação poderiam continuar sendo
utilizados por um determinado período, especialmente nas pequenas
propriedades rurais, mas adotando práticas de conservação do solo,
da biodiversidade ou qualidade dos recursos hídricos, em consonância
com programa municipal a ser criado. A opção de prazos seria
semelhante àqueles estabelecida pelo Art. 7º do Decreto Estadual
47.137, de 30 de março de 2010 (2, 8 e 13 anos).

De acordo com o que será apresentado a seguir, esta proposta,
preliminarmente acatada pelos Prefeitos Municipais reunidos, com algumas sugestões
complementares, foi levada às Consultas Públicas de Salto do Jacuí e Quinze de
Novembro.
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11.1.3 Consultas públicas
Quatro Consultas Públicas para apresentação
Zoneamento foram realizadas, nos seguintes municípios e datas:

das

propostas

de

07/05/2010 – Ernestina
Reservatórios do Sistema Jacuí: Ernestina e Capiguí
14/05/2010 – São Francisco de Paula
Reservatórios do Sistema Salto: Salto, Blang, Divisa e Canastra
05/08/2010 – Salto do Jacuí
Reservatórios Itaúba e Maia Filho
06/08/2010 – Quinze de Novembro
Reservatório Passo Real
A seguir é realizado um estrato do que foi questionado e respondido nas
Consultas Públicas ou analisado posteriormente:
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07/05/2010 – Ernestina
Reservatórios do Sistema Jacuí: Ernestina e Capiguí
Questionamentos/ sugestões/ demandas:
Remi Osvino Weilich
(1) Observações gerais respondidas por FEPAM e CEEE
Hugo Alevise
(2) Observações gerais sem questionamento
Maria Helena Bernardete - SEMA
(3) Observações gerais sem questionamento
Cesar Augusto Queiroz - Proprietário
(4) Observações gerais e questionamento quanto a idade dos equipamentos,
respondido no dia
Luis Francisco Rodrigues – Proprietário
(5) Observação sobre os marcos de concreto respondido no dia
(6) Retirada da Vegetação dentro do lago
Arno da Silva – Proprietário
(7) Observações gerais sem questionamento
Gisele Ribelato - Consultora
(8) Sobre espécies ameaçadas de extinção
(9) Sobre a ictiofauna
(10) Sobre o licenciamento ambiental em áreas “sem uso antrópico”
Sergio Ricardo de Cesaro – Proprietário
(11) Observações respondidas no questionamento formal recebido por email
Téo Bolin – Universidade de Passo Fundo
(12) Questionamentos sobre o tipo de embarcação, uso de Jet-ski respondidas,
(13) Plano de Gerenciamento Costeiro
Fernando Lodi
(14) Sobre potencia dos motores
Francisco Gealem – Proprietário
(15) Retirada da vegetação submersa
(16) Observação sobre a fiscalização, respondida no dia
Leri dos Santos – Proprietário
(17) Questionamento sobre as obras da barragem Ernestina, respondido no dia
Adriano Almeida - EMATER
(18) Sugere parceria da EMATER nos Planos de Uso, respondido no dia
Osmar Rodrigues – Proprietário
(19) Observação sobre a favorabilidade dos trapiches, sem questionamento
(20) Observação sobre o rebaixamento do lago que expõe solo suscetível a
erosão, sem questionamento
Respostas/ Encaminhamentos:
(6) Quanto a retirada da vegetação submersa, acredita-se que o setor operacional da
CEEE possa avaliar com cuidado a possibilidade. Há questões técnicas associadas a
retirada da vegetação de pois do lago inundado (presente caso), que devem ser
respeitadas e que pode inviabilizar essa retirada. Também será necessário
licenciamento ambiental para esta retirada já que não há previsão nas licenças da
CEEE/GT em vigor.
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(8) Quanto as espécies ameaçadas de intenção, em que pese a manifestante não ter
exemplificado, destaca-se que os levantamentos de fauna foram realizados
regionalmente e foram resgatados estudos locais. Foram sim listadas no diagnóstico
ambiental realizado espécies ameaçadas de extinção, a saber páginas 99 (avifauna
ameaçada) e página 104 (mamíferos ameaçados) do relatório de diagnóstico para o
reservatório Ernestina é um exemplo. Se na apresentação o representante da
Consultora mencionou não existirem espécies ameaçadas de extinção fica corrigida
esta informação.
(9) Quanto a ictiofauna o Plano tratou do diagnóstico da ictiofauna provável nos
reservatórios e não se ateve detalhadamente a mecanismos de preservação pois não
eram objeto direto do Plano de Uso do Entorno dos Reservatórios, em que pese a
melhor condição de conservação da ictiofauna ser um resultado do melhor uso do solo
no entorno.
(10) Sobre o licenciamento ambiental em áreas em que não é permitido o uso
antrópico, leia-se: “onde não é permitido o uso antrópico extensivo”. Há previsão, de
acordo com a resolução 369/2006 do CONAMA, de uso antrópico de baixo impacto e
que precisa ser licenciado.
(12) O objetivo da restrição da potência dos motores era garantir que não houvesse
degradação das margens ou revolvimento pronunciado do fundo que causassem
significativo impacto ambiental. Com relação a potencia dos motores, em revisão de
pesquisa realizada verificou-se que a potencia de 30 HP mostra-se realmente muito
conservadora. A sugestão de aumento de potencia permitida para 90 HP parece viável
e pode ser acatada. Um dos aspectos fundamentais realmente é a restrição ao tipo de
motor ou combustível. O aumento da potência deverá, como também é sugestão do
requerente, estar associada a restrição para motores 4 tempos ou uso de
combustíveis biodegradáveis. Quanto a utilização de Jet-Ski, não se trata apenas de
restringir a potência, o tipo de motor e combustível já que a legislação (NORMAM
03/DPC) é bastante restritiva:
•

exige que as áreas de moto-náutica sejam delimitadas quanto ao ingresso –
deveria ser realizado por uma “porteira-corredor”, delimitado por bóias;

•

faz menção a necessidade de Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro
para delimitar a área de prática desta navegação;

•

exige que a navegação com Jet-Ski seja realizada a mais de 200 m de
distância das margens – neste caso deve-se notar que exige porções do
reservatório com mais de 400 m entre margens;

•

exige que a navegação com Jet-Ski seja realizada a 400 m de distância da
área destina para banhistas.

(13) Sobre o Plano de Gerenciamento Costeiro, Lei Federal 7.661/1998, será
consolidado na revisão de legislação aplicável ao Plano.
(14) Sobre a potência dos motores, respondido no item 12 acima.
(15) Sobre a retirada da vegetação submersa, respondido no item 6 acima.
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14/05/2010 – São Francisco de Paula
Reservatórios do Sistema Salto: Salto, Blang, Divisa e Canastra
Questionamentos/ sugestões/ demandas:
Rodrigo Cambará - SEMA
(1) Observações gerais sem questionamentos
Cesar – Divisão de Meio Ambiente – CEEE/SALTO
(2) Observações gerais sem questionamentos
Tenente Carvalho – PELOTÃO AMBIENTAL/ Canela
(3) Observações gerais sem questionamentos
Valtemir Goldmeier – FAMURS
(4) Observações gerais sem questionamentos
Julio Almeida – Promotor Público
(4) Observações gerais sem questionamentos
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05/08/2010 – Salto do Jacuí
Reservatórios Itaúba e Maia Filho
Questionamentos/ sugestões/ demandas:
Pedro Paulo Camargo
(1) Questionamento sobre quem irá reflorestar o primeiro 1/3, de que forma
compor a orla além da propriedade da CEEE
José Provedelo
(2) Pergunta: existe um Código Florestal Brasileiro que está para ser votado
pelo Congresso Nacional, já foi votado pelo Congresso que as APPs são de
15m, vai ser uma legislação da CEEE contra o Código Nacional Brasileiro?
Quais são as espécies de árvores que eu posso plantar dentro desta área de
reflorestamento? Posso plantar Nogueira Pecã, Araucária Brasiliense,
Eucalipto? Quais podem ser plantadas?
Laurindo Rop
(3) Questionamento sobre como ficariam algumas propriedades. O trabalho feito
na hidrelétrica de Dona Francisca pela CEEE fechou 100m! como fica na
barragem de Itaúba?
Darci Marthineli
(4) Representa a associação de vários moradores que compraram um terreno
do loteamento e muitos fizeram casas de lazer, outros de moradia, isso
aconteceu a longos prazos. Destaca que não houve informação ou
fiscalização antes de uma ação judicial a qual estão respondendo. Pergunta
o que poderia ser feito? Como é que ficarão estas construções? Será
possível fazer um ajustamento de conduta com a CEEE e o Ministério
Público? Das construções muitas estão irregulares, são quiosques, são
calçadas, muros
Altenir Rodrigues
(5) Pergunta: é possível procurar de imediato a CEEE para realizar a
regularização?
(6) Sobre a criação de peixes em rede, pergunta se é possível tratar este
assunto
Hilton Larry Costa - Prefeito de Salto do Jacuí
(7) Sugere que seja estipulada uma taxa de R$6,00 por km a ser recebida pelos
municípios para implantação dos Planos
Jonei Solim
(8) Sobre a compra de terreno que não pode ser edificado pois está na
propriedade da CEEE. E também sobre a cobrança de IPTU por parte da
Prefeitura Municipal.
Pedro Paulo
(9) Sobre a faixa de 2/3 no entorno dos reservatórios: se é sugestivo ou
normativo, se é uma obrigação? Se apenas o plantio direto atenderia a
condição nos 2/3?
(10) Solicita que seja confirmado que os 2/3 ficarão a cargo das prefeituras, já
que é dito que depende de licenciamento. Que licenciamento é esse que o
produtor precisaria ter?
Não identificado
(11) Pergunta se é possível iniciar o plantio na faixa de 10m? Nos restantes 2/3 é
possível manter o uso agropecuário, com grama nativa? Nos 2/3 será
possível plantar Araucária ou Noz Pecã?
Dilonei
(12) Questiona sobre a legislação que obriga o empreendedor a adquirir toda a
faixa de preservação permanente
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Dario – Presidente da AMICENTRO
(13) Questiona se a partir do marco da CEEE o cidadão poderá marcar sua área
para construir sua moradia.
Respostas/ Encaminhamentos:
(1) FEPAM: a legislação estipula uma faixa de preservação no entorno de qualquer
recurso hídrico, seja natural ou artificial. Em relação à área que já está vegetada deve
continuar, e os 10m num prazo de 2 anos deverão ser recuperados, deverá ser feito
um plano de como ser executado essa recuperação. CEEE: dos 10m, 90 e poucos %
da área é da CEEE. Nesta porção a CEEE vai plantar. Já está começando a construir
um viveiro para produção de mudas.
(2) FEPAM: não é possível aplicar a legislação que ainda não foi aprovada, o que está
em vigor agora e um Código Florestal e a Resolução 302/2002 do Conama. Se
alguma legislação for alterada o plano também poderá sofrer alguma revisão. Em
relação ao tipo de vegetação a ser plantada na recuperação desta faixa ciliar, ainda
não foi estipulada, mas a recomendação técnica sempre é que sejam plantadas
espécies nativas.
(2) CEEE: o que está sendo proposto na revisão da legislação é a redução de
preservação em cursos d’água naturais de pequena dimensão. De acordo com a
proposta de alteração permanece o mínimo de 30m em reservatórios artificiais que é o
presente caso. Se a legislação para recurso hídrico natural for alterada será
necessário estabelecer onde termina o reservatório (com 30m de preservação) e onde
inicia o curso d’água.
(3) CONSULTORA: as áreas de preservação não são de 100m, elas estão no máximo
no limite de 100m e pela proposta de ajuste da implantação as restrições serão
aplicadas até 2 (dois) anos em 10m. O estudo foi realizado no limite de 100m e nesses
100m, por exemplo, quando há uso agropecuário, 70m permanecem em uso, nos 30m
há restrição de uso, e destes 10m a restrição de uso deve ser implantada no curto
prazo. No entorno do reservatório Maia Filho, existem 54 confrontantes, e o que é
potencialmente plantado em área de terceiros nos 10m é somente1,64 hectares. No
reservatório Itaúba, a faixa de 10m corresponde a 24 hectares em área de terceiros.
(4) CEEE: a regularização deste tipo de ocupação deve responder a duas questões:
primeiramente se ocupando área da CEEE está infringindo alguma norma do poder
concedente (prejudicando a operação do reservatório); a segunda questão diz respeito
ao Plano de Uso, para o que deve ser verificada em qual zona se estabelece a
ocupação e quais são as restrições sugeridas pelo plano. PROMOTORIA: o objetivo
da promotoria é resolver a questão e a condição socioeconômica do infrator é levada
em conta, no entanto, onde há propriedade da CEEE a mesma deve ser ouvida. Deve
ser avaliada opção de compensação e Termo de Ajustamento de Conduta, lembrando
que se fala de regularização e não de novas construções.
(5) CEEE: a CEEE também está se adequando à toda a realidade do plano. Como é
uma empresa pública, tem que ter algumas rotinas, alguns procedimentos burocráticos
de concessão de uso. Sugere que mais para o final do ano (2010) estas questões
estejam esclarecidas e poderá ser realizada a regularização.
(6) FEPAM: no reservatório Maia Filho a FEPAM não tem permitido peixamento e nem
a introdução de espécies não nativas. Nos reservatórios antigos, não saberia te dizer,
mas de qualquer maneira ele já tem um equilíbrio formado, então qualquer introdução
nova pode afetar esse equilíbrio. Sem um estudo detalhado das condições atuais em
termos de comunidade de peixes existentes fica difícil de dizer se é possível ou não.
Deve ser formalizada consulta a FEPAM para estudos detalhados.

(7) FEPAM: será de atribuição dos municípios dizer quais serão os usos possíveis nos
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2/3 da faixa de preservação, neste contexto não parece haver uma demanda tão
grande aos municípios. CEEE: nas discussões do Grupo de Trabalho a idéia é fazer
uso dos instrumentos que o Estado já dispõe para a gestão do entorno dos
reservatórios. SEMA: a idéia é que os municípios recebam, por adesão, os
interessados a se regularizar para que os agricultores possam fazer uso da área sem
que sejam impostas as restrições de APP. Caberá aos municípios estabelecer quais
os usos são sustentáveis para a utilização nos 2/3. PROMOTORIA: O próprio
Licenciamento Ambiental Municipal deve ressarcir estes custos. CEEE,
complementação a resposta: os municípios já recebem verba Federal proveniente do
que a CEEE arrecada a título de contribuição financeira pelo uso dos recursos
hídricos, que, em 2009, foram cerca de R$20 milhões, dos quais 45% ficaram com os
municípios onde se inserem os reservatórios. Os municípios poderiam capitanear o
assunto juntando as partes para que parte dos recursos que vão para a ANA retornem
para esta bacia hidrográfica.
(8) CEEE: a demarcação da propriedade da CEEE foi em função da documentação de
propriedade que a CEEE detém. PREFEITURA DE SALTO DO JACUÍ: pela
legislação, um terreno edificado no perímetro urbano, cadastrado em nome do
contribuinte, servido por água, iluminação pública, pavimentação, recolhimento de lixo
a prefeitura tem a obrigação legal de cobrar. Se o senhor eventualmente não se sente
devedor com relação a isso pode ser impugnado e nós vamos verificar a legalidade ou
não da cobrança.
(9) CONSULTORA: a idéia é que para os 2/3, a despeito de qual seja o instrumento,
cada município, frente ao tipo de agricultura que se faz no município, vai dizer o uso
que é sustentável e que vai poder manter. Uma solução simples parece ser transportar
as condições e restrições para um Plano Diretor. Outra hipótese seria encaminhar um
Termo de Adesão para ajustamento.
(10) CONSULTORA: o licenciamento das atividades rurais é independente dos planos
de uso ou dos 2/3 estabelecidos agora. O que está sendo discutido é de que forma
serão introduzidas as restrições. A idéia é que depois de consolidados os planos as
normativas descritas sejam cumpridas e que não se discuta mais faixas de 50 ou
100m. CEEE: o objetivo das audiências é ouvir e consolidar o que é uma proposta do
grupo de trabalho. Se houver proposta alternativa para a implantação dos planos ela
pode ser feita e será avaliada. No momento, a discussão em nível municipal pareceu
ao grupo de trabalho a mais adequada.
(11) CONSULTORA: a meta é que sejam atingidos no futuro 30 m de preservação,
implantados 10 m agora e os restantes sejam mantidos por mais um tempo com usos
sustentáveis. A forma da recuperação (exemplo: plantio de vegetação com definição
de quais espécies devem ser plantadas) será definida nos programas a serem
detalhados após a finalização dos Planos de Uso.
(12) FEPAM: a legislação que obriga o empreendedor a desapropriar os 100m é de
2002 e só vale para as hidrelétricas que se implantaram depois de 2002, neste ponto
reside o problema ora discutido. CEEE: caso se tratasse de uma usina nova uma faixa
de 100m deveria ser indenizada pelo empreendedor. O que está sendo buscado no
caso destes reservatórios antigos é uma compatibilização da preservação com os
usos do entorno, já que o empreendimento quando foi construído atendeu a legislação
daquela época.
(13) CEEE: a melhor alternativa é procurar o pessoal da CEEE do Sistema Jacuí. O
Plano de Uso não é marcado a partir do marco da CEEE, o marco da CEEE só
delimita a área da CEEE, o zoneamento é lançado a partir do nível máximo normal de
operação dos reservatórios.

06/08/2010 – Quinze de Novembro
Reservatório Passo Real
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Questionamentos/ sugestões/ demandas:
Enedina Bonaza
(1) Pergunta de quem será a responsabilidade de reflorestar e de quem será a
responsabilidade de cuidar? Pergunta por que não atribuir a
responsabilidade de 20 m para a CEEE e 10 m para os agricultores?
Lucio da Rosa
(2) Pergunta por que a Concessionária fica isenta de responsabilidade do total
da APP cabendo ao produtor compor a faixa de preservação?
Jose Edemar Mari
(3) Considera que o plano vem favorecer os proprietários lindeiros. No entanto,
coloca que o plantio direto deveria ser considerado uso sustentável já que do
seu ponto de vista não haverá prejuízo ao reservatório se este tipo de plantio
for mantido na faixa de 2/3.
Clairton Mécum - Prefeito de 15 Novembro
(4) Sugere que seja dito pela FEPAM e pela CEEE as condições de restrições e
possibilidades dos Planos já que a FAMURS é representante dos municípios.
Pergunta quem vai arcar com as despesas de recuperação, implantação de
cercamento, mudas, manutenção, etc.
Ari Pegoraro - Prefeito de Fortaleza dos Valos
(5) Externa a mesma preocupação do Prefeito de 15 de Novembro a respeito da
implantação dos Planos, responsabilidade pelos investimentos e fiscalização
Pedro Paulo Camargo
(6) Sugere que a solução de implantação em 1/3 e 2/3 é adequada, no entanto,
reforça a importância de que fosse definida neste dia as condições que os
agricultores têm de atender os 2/3, qual seja: fazer uso sustentável desta
faixa. Sugere também que o plantio direto seja considerado como uso
sustentável a ser realizado na faixa de 2/3.
Sirlei Fasbinder
(7) Comenta que traria a proposta de implantação de 10 m na área da CEEE e
que os outros 20 m poderiam ser mantidos com gramíneas e plantio direto e
entende que foi contemplada.
Sebastião Santos
(8) Pergunta quando terminou o quando termina a concessão de uso da
barragem? Pergunta porque somente agora, após 40 anos decorridos da
implantação seria aplicado o plano de uso? Pergunta sobre a situação das
indenizações não realizadas à época da implantação e sobre a
responsabilidade da área verde que foi alagada pela barragem.
Daniel Morgam – Prefeito Campos Borges
(9) Pergunta sobre a situação das áreas de esporte e lazer sugeridas pelos
municípios de Campos Borges e Alto alegre, se foram aceitas para o Plano?
Dilonei Marcon
(10) Questiona se o município estabelecer que plantio direto é uma agricultura
sustentável, a FEPAM e o Ministério Público aceitarão esta definição.
Hilton Lari Costa - Prefeito de Salto do Jacuí
(11) Comenta que a situação está boa para todos, menos para o município. Onde
a legislação indica até 100m de preservação e há um consenso de 30 m é
bom para todos. Menciona a abrangência de 1000 m do Plano e uma
possível exigência do Ministério Público relacionada as restrições desta
faixa. Insiste que seria necessário subsídio aos municípios para contratação
de equipe qualificada para realizar o trabalho em conjunto com a CEEE.
Jose Alencar Soares
(12) Menciona que os agricultores estão se adequando a legislação e pergunta
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como se dará o plantio de vegetação nas áreas que não são da CEEE.
Gilnei Marcon
(13) Menciona que podem ocorrer casos de proprietário que tem 9ha e a orla
alcança 70% da área total. Também menciona que em determinado
momento foi indicado o plantio de eucalipto e que agora não é permitido o
corte o que não considera justo. Pergunta se na faixa de 100 m definida a
preservação de 30 m os demais 70 m ficam disponíveis ao agricultor?
Pergunta se o nível a partir do qual é considerado o zoneamento não poderia
ser menor já que apenas durante 3 ou 4 meses o nível do reservatório fica
próximo ao Máximo Normal?
Olivio Fail
(14) Pergunta porque não é possível rebaixar o nível da água para que fosse
possível plantar vegetação sem atingir propriedades lindeiras.
Ernani Lagmam
(15) Menciona a infelicidade de ser proprietário com APP de recurso hídrico
natural e estar próximo ao reservatório. Menciona o seu caso específico
como excepcional do ponto de vista de perda de terras conforme as
diretrizes do Plano de Uso.
Respostas/ Encaminhamentos:
(1) CEEE: na verdade não se trata de distribuir os 30 m de preservação. A condição
de propriedade já é dada. No entanto, destaca-se que em todo entorno do Passo Real,
a faixa de 30m representa 449 ha em áreas de terceiros. Se este total for dividido
pelos 930 lindeiros, resulta cerca de 4000 m2 para cada um. Também destaca-se que
no caso dos 10m, estão boa parte, ou quase 90% deles em área da CEEE. Quanto a
implantação do zoneamento, a CEEE também se prepara para essa nova fase de
regularização destas áreas, está sendo criado um horto florestal próprio, para fornecer
essas mudas. Num primeiro momento os 10m serão feitos quase que exclusivamente
na área da CEEE, com toda atividade e fornecimento de mudas pela CEEE.
(2) FAMURS: todos empreendimentos anteriores a legislação teriam que ser
adequados a legislação a algum momento, a pior situação que podia vir dessa
sugestão é a CEEE resolver desapropriar esses 30m, seria a pior situação que
poderia existir, pois então todos seriam atingidos, pois os valores oficiais dos valores
de negociação seriam menores do que seria a expectativa dos proprietários.
(3) Sem comentários
(4) CEEE: Quanto à fiscalização, a CEEE dispõe de equipe de fiscalização que atua
em todos reservatórios fazendo fiscalização na sua propriedade. No caso dos plantios,
normalmente onde há propriedade lindeira que possui criação de gado, é necessário
criar isolamento para a manutenção das mudas. Destaca que o planejamento
executivo ainda não esta no plano, pois isso dependerá de uma visita individualizada,
a ser realizada provavelmente em grupos de 5 ou 6 lindeiros e vai depender das suas
atividades. A CEEE será parceira de qualquer atividade que envolva o entorno dos
seus reservatórios, mas gostaria de ter outras parcerias na implantação dos Planos.
(5) CEEE: para a implantação dos Planos a CEEE já dispõe de programas que serão
mantidos e ampliados. Além disso, um grupo de comunicação estará mais presente
nos municípios para esclarecimento de dúvidas. Neste contexto, acredita-se que não
haverá custo adicional aos municípios para as atividades nos primeiros 1/3 de
preservação.
(6) FAMURS: destaca que os planos não retroagem, nem para a CEEE nem para o
agricultor. Também destaca que a existência de um plano bem elaborado e negociado
é muito melhor que a inexistência de plano algum. Exemplifica casos em que o
Ministério Público á revelia de negociação exigiu o recuo de 50 m
indiscriminadamente, para ressaltar a importância do Plano.
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(7) Sem comentários.
(8) CEEE: primeiramente destaca que a CEEE sempre cumpriu a legislação vigente e
sempre cumprirá. Destaca que na época da implantação havia um contexto de
legislação e realidades diferentes e que a CEEE buscou a regularização das suas
atividades ao licenciamento ambiental assim que as exigências passaram a ser feitas
e os Planos de Uso se inserem nesta situação.
(9) CONSULTORA: as áreas de lazer propostas podem fazer parte das zonas com
potencial para turismo, porém da forma que estão caracterizadas no planos estas
áreas têm um caráter de uso público. Será necessário manter acesso público ao
reservatório, se forem áreas privadas, transformá-las em áreas para turismo e lazer
não seria adequado, não seria um instrumento para regulamentação fundiária
(10) CEEE: ficará a cargo dos municípios determinar o que é um plantio que seja
sustentável.
(11) CEEE: na faixa de 1000 m foi colocado um mapeamento da legislação existente
e a lei exige que seja feito desta forma para que os municípios tenham subsídio para
os licenciamentos futuros. Considera-se que este mapeamento nos 1000 m ajudará o
município a realizar melhor a gestão do território.
(12) CEEE: nas áreas da CEEE a mesma providenciará o plantio. Nas demais áreas
haverá contato com a propriedade lindeira. Já se tem conhecimento de interessados
em parceria para a manutenção das áreas plantadas. A CEEE pode ser parceira no
fornecimento de mudas, orientação técnica, visto que tem equipe preparada para
ajudar.
(13) CEEE: Em relação ao nível a ser utilizado para traçar o zoneamento, este estudo
já foi realizado e esbarra na determinação da legislação de que seja empregado o
nível máximo normal de operação, além disso, foi verificado que o NMN foi superado
durante longos períodos na história de operação dos reservatórios o que impediria a
conformação de uma faixa de preservação. Com relação ao plantio de eucalipto, não
poderá ser realizado pois consiste de vegetação exótica. Sobre o impacto a pequenas
propriedades os estudos não apontaram nenhuma condição tão extrema de impacto,
em especial nos 10 primeiros metros, visto que é quase todo de propriedade da
CEEE. Com relação aos restantes 70 m o Plano de Uso propõe uma zona de uso
agropecuário, onde não há vegetação arbórea nativa e o Plantio Direto pode ser uma
ótima forma de conservação.
(14) CEEE: as ilhas que têm plantio de eucalipto são quase que exclusivamente da
CEEE. Quanto a possibilidade de rebaixamento do nível este assunto, conforme já
respondido, foi tratado e superado por conta de exigências legais que impedem esta
consideração.
(15) CEEE: sugere que o caso específico e drástico seja avaliado individualmente a
partir de visita de técnicos da CEEE.
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11.1.4 Demais contribuições
realizados

recebidas

e

encaminhamentos

Uma série de outras contribuições foram recebidas e analisadas pelo
Grupo de Trabalho e Consultora, em parte foram agregadas aos Planos de Uso e em
parte foram objeto de informações adicionais ou justificativa. Estas contribuições
foram recebidas, por email ou correspondência durante todo o período de validação
social dos Planos de Uso e a seguir é realizado um extrato das mesmas:
Data da contribuição: 13/05/2010
Reservatório: Não mencionado diretamente (Capigüi)
Questionamentos/ sugestões/ demandas:
(1) Sobre a utilização de corredores
(2) Bombeamento de água/ uso na propriedade
(3) Nível do reservatório Capigüi
Encaminhamentos:
(1) Quanto à utilização de corredores, os mesmos têm sido indicados em todos os Planos de Uso
e Ocupação do Entorno de Reservatórios e tem por objetivo propiciar a recuperação da
vegetação nativa da margem (campo, arbustiva ou arbórea), o que não é possível com o acesso
irrestrito. Não são reportados casos de desenvolvimento de processos erosivos, até porque o
chamado “corredor” de dessedentação não tem dimensões tão estreitas como imaginado.
Inicialmente foi sugerido que os corredores tivessem 20m de largura. Esta dimensão deverá ser
ajustada para corredor de 30 a 50m justamente em função do tipo de solo que se estabelece no
local (para solos mais suscetíveis a erosão o corredor será estabelecido em maior largura).
(2) Quanto à utilização de água por bombeamento, o uso múltiplo da água nos reservatórios é
garantido a qualquer interessado, à exceção do uso industrial, mediante obtenção de outorga de
uso da água e licenciamento ambiental (este último se for o caso).
(3) Quanto à oscilação do nível de água no reservatório Capigüi, não se faz considerações, pois
não tem relação direta com o Plano de Uso e Ocupação do Solo. A vazão remanescente no
recurso hídrico barrados é regulada pelo licenciamento ambiental. Destaca-se que expressivas
oscilações do nível são comuns e inerentes a operação deste tipo de reservatório de
regularização para geração de energia.
Data da contribuição: 12/05/2010
Reservatório: Capigüi
Questionamentos/ sugestões/ demandas:
(1) Sobre a potência dos barcos e Jet Esqui
(2) Sobre fios elétricos que atravessam o lago de margem a margem
(3) Nível do reservatório Capigüi – nível baixo do reservatório
(4) Informação/ Comunicação
Encaminhamentos:
(1) O objetivo da restrição da potência dos motores era garantir que não houvesse degradação
das margens ou revolvimento pronunciado do fundo que causassem significativo impacto
ambiental. Com relação a potencia dos motores, em revisão de pesquisa realizada verificou-se
que a potencia de 30 HP mostra-se realmente muito conservadora. A sugestão de aumento de
potencia permitida para 90 HP parece viável e pode ser acatada.
Um dos aspectos fundamentais realmente é a restrição ao tipo de motor ou combustível. O
aumento da potência deverá, como também é sugestão do requerente, estar associada a
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restrição para motores 4 tempos ou uso de combustíveis biodegradáveis.
Quanto a utilização de Jet-Ski, não se trata apenas de restringir a potência, o tipo de motor e
combustível já que a legislação (NORMAM 03/DPC) é bastante restritiva:
•

exige que as áreas de moto-náutica sejam delimitadas quanto ao ingresso – deveria ser
realizado por uma “porteira-corredor”, delimitado por bóias;

•

faz menção a necessidade de Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro para delimitar
a área de prática desta navegação;

•

exige que a navegação com Jet-Ski seja realizada a mais de 200 m de distância das
margens – neste caso deve-se notar que exige porções do reservatório com mais de
400 m entre margens;

•

exige que a navegação com Jet-Ski seja realizada a 400 m de distância da área destina
para banhistas.

(2) Sobre os fios elétricos que atravessam o reservatório a questão deve ser tratada pelas
unidades operacionais da CEEE.
(3) Quanto a oscilação do nível de água no reservatório Capigüi, não se faz considerações pois
não tem relação direta com o Plano de Uso e Ocupação do Solo. A vazão remanescente no
recurso hídrico barrados é regulada pelo licenciamento ambiental. Destaca-se que expressivas
oscilações do nível são comuns e inerentes a operação deste tipo de reservatório de
regularização para geração de energia.
(4) Quanto a informação/ Comunicação, a implantação dos Planos de Uso tem previsão de plano
de comunicação e educação ambiental. A CEEE deverá lançar mão de ações já realizadas pela
companhia para divulgação dos planos.
Data da contribuição: 17/05/2010
Reservatório: Ernestina
Questionamentos/ sugestões/ demandas:
(1) Quanto a fase do plano e a consulta aos lindeiros
(2) Faixa de preservação entre 30-100 m
(3) Corredores de acesso para dessedentação animal
(4) Preservação da Ictiofauna
Encaminhamentos:
(1) Quanto ao momento em que os Planos de Uso devem ser discutidos com as comunidades
vizinhas, frente ao fato do projeto apresentar 2 anos de trabalho, destaca-se que este prazo foi
necessário para o desenvolvimento das atividades técnicas. Antes deste prazo não haveria a
informação suficiente para que as discussões fossem levadas até os demais interessados.
Destaca-se também que a sistemática de disponibilização e prazos seguida na consolidação dos
Planos respeita os preceitos legais de divulgação e acesso a informação prevista para este tipo
de projeto.
(2) Quanto ao estabelecimento de preservação na faixa de 30-100 m da margem, destaca-se que
um dos princípios norteadores da proposta é justamente a não irretroatividade da Lei. Se assim
não fosse, a totalidade da faixa de 100 m do reservatório seria de preservação permanente,
conforme prevê a Resolução CONAMA 302/2002, mencionada pelo manifestante. Na faixa de
30-100 m, em compatibilização aos usos consolidados, foram propostas: (i) Zona de Uso Urbano
- ZUU; (ii) Zona de Uso Potencial para Atividades Agrossilvipastoris – ZUP ; (iii) Zona de Uso
Potencial para Atividades Agrossilvipastoris com Fragilidade Ambiental – ZUP-f e; (iv) Zona de
Preservação Ambiental – ZPA, esta última onde se mantém vegetação arbórea nativa. Destacase também que no caso do Reservatório Ernestina, as Zonas de preservação representam 30%
da faixa de 100 m do reservatório, das quais aproximadamente 2/3 são de propriedade da CEEEGT. Esta última observação remete a outra diretriz da proposta dos Planos, a qual estabelece
que nas áreas de propriedade da CEEE-GT o zoneamento proposto fará a regulação do uso do
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solo e em áreas que não fazem parte do patrimônio da Companhia tem caráter sugestivo.
(3) Quanto à utilização de corredores, os mesmos têm sido indicados em todos os Planos de Uso
e Ocupação do Entorno de Reservatórios e tem por objetivo propiciar a recuperação da
vegetação nativa da margem (campo, arbustiva ou arbórea), o que não é possível com o acesso
irrestrito. Não são reportados casos de desenvolvimento de processos erosivos, até porque o
chamado “corredor” de dessedentação não tem dimensões tão estreitas como imaginado.
Inicialmente foi sugerido que os corredores tivessem 20m de largura. Esta dimensão deverá ser
ajustada para corredor de 30 a 50m justamente em função do tipo de solo que se estabelece no
local (para solos mais suscetíveis a erosão o corredor será estabelecido em maior largura).
(4) Quanto à preservação da ictiofauna o Plano não detalha ações tendo em vista não fazer parte
do escopo do projeto este detalhamento.
O Plano de Gerenciamento Costeiro Lei Federal 7.661/1998 será referido na revisão de
legislação aplicável ao Plano.
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11.2 PROPOSTA DE ZONEAMENTO AMBIENTAL
A proposta de zoneamento ambiental do Reservatório Itaúba considerou
as informações de uso do solo diagnosticadas: a cobertura vegetal atual
(remanescentes de vegetação nativa), os tributários do reservatório (rios e arroios),
as unidades de conservação existentes e os usos consolidados (ocupação urbana,
turismo e lazer, silvicultura e atividades agropecuárias), além das avaliações de
fragilidade ambiental e da compatibilização com a legislação ambiental e com os
programas governamentais (municipais, estaduais e federais) vigentes, de modo a
mapear os limites das zonas definidas.
Inicialmente, a área a ser zoneada foi dividida em três (3) trechos
distintos (Quadro 11.2.1), de acordo com a responsabilidade de gestão e com suas
características físicas.
Quadro 11.2.1 - Trechos definidos para zoneamento do Reservatório Itaúba e
entorno.
Trechos

Descrição

Reservatório

Superfície do reservatório.

Faixa de 100m

Faixa de terras distantes até 100 metros da cota de nível
máximo normal de operação do reservatório. Inclui
propriedades da CEEE-GT e propriedades de terceiros,
inseridas ou não em Áreas de Preservação Permanente
(APPs) do reservatório. As propriedades da CEEE-GT
incluem terras dentro da cota de desapropriação (que para
o Reservatório Itaúba é a cota de altitude 183,450m,
equivalente a cota no nível máximo normal da água), e o
Horto Florestal existente.

Faixa dos 100 aos
1.100m

Faixa de terras distantes até 1.100 metros da cota de nível
máximo normal de operação do reservatório, adjacente à
Faixa de 100 metros. São Áreas de interesse para o
zoneamento pela proximidade e influência nos usos e
condições da Faixa de 100m e do reservatório.

Posteriormente, cada trecho foi dividido em unidades ambientalmente
semelhantes, de acordo com suas características ambientais, usos atuais e potenciais.
A partir desta definição, foi elaborada a caracterização de cada unidade
e definidas as regulamentações específicas de uso. Para a regulamentação, foram
criadas duas categorias: as Zonas e as Áreas.
As Zonas são localizadas dentro da Faixa de 100m. Por se tratarem de
terras de propriedade e responsabilidade da CEEE-GT ou terras de terceiros, a
regulamentação é baseada, principalmente, nos aspectos legais. Os proprietários que
invadem a propriedade da CEEE-GT deverão regularizar a sua situação com a mesma.
As Áreas são localizadas na Faixa entre os 100m e os 1.100m. Neste
caso, a regulamentação descrita é sugestiva, visto tratarem de terras de propriedades
particulares, em maior extensão, geridas pela legislação do poder público (Plano
Diretor Municipal). Para o zoneamento das Áreas considerou-se o melhor uso do solo
possível dentro das condições atuais e a manutenção ou recuperação do equilíbrio
ecológico, da qualidade da água do reservatório e da geração de energia.
Por meio da proposição de permissões, restrições e incentivos para cada
Zona, pretende-se orientar e organizar o uso e a ocupação do solo no entorno do
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Reservatório Itaúba, respeitando a legislação vigente, os programas governamentais nos
quais a região se insere, o meio ambiente e as normas de operação da CEEE-GT. O quadro
11.2.2 apresenta o resumo da proposta de zoneamento, com a definição das Zonas e das
Áreas.
Quadro 11.2.2 – Proposta de Zoneamento para o Reservatório Capiguí de
Regularização e seu entorno.
Categoria

Trecho

Zonas/Áreas

Descrição

ZSR

Zona de Segurança do Reservatório

ZUR

Zona de Uso Potencial do Reservatório

Reservatório

ZPA - Zona de Preservação
Ambiental

ZONAS

ZPA
Faixa de 100m

Zonas de
Preservação
Ambiental

ZPR – Zona de Preservação
Ambiental a ser Recuperada

ZPD - Zona de Preservação
Ambiental com Possível Passagem
para Dessedentação Animal
ZPT - Zona de Preservação
Ambiental com Potencial Uso para
Turismo e Lazer

ZUP
ZUP.f

ÁREAS

Faixa dos 100 aos
1.100m

Zona de Uso Potencial para Atividades
Agrossilvipastoris
Zona de Uso Potencial para Atividades
Agrossilvipastoris com Fragilidade Ambiental

APV

Área de Preservação da Vida Silvestre

ACV

Área de Conservação da Vida Silvestre

AUU

Área de Uso Urbano

AUD

Área de Uso Diversificado

A prancha 11.2.1 apresenta o mapeamento da Proposta de Zoneamento
Ambiental do Reservatório Itaúba e seu entorno.
11.2.1 Zona de Segurança do Reservatório (ZSR)
Caracterização
A Zona de Segurança do Reservatório é delimitada pelas necessidades
de segurança relacionadas à operação da barragem e do reservatório, seu ponto de
captação e vertedouro. Corresponde ao trecho onde o acesso de pessoas é controlado,
objetivando preservar os potenciais usuários do reservatório. Inclui a barragem, áreas
alagadas à jusante (Rio Jacuí) e à montante (reservatório) desta e a estrada que
passa sobre a barragem.
A delimitação desta Zona, conforme legislação específica, é prerrogativa
da CEEE-GT, que é a concessionária responsável. Na barragem Itaúba, no trecho de
montante, esta zona é representada por um polígono de 0,84km2 de área, com
distância mínima aproximada de 500m do vertedouro, e máxima aproximada de
700m. A largura do trecho onde se encontra o limite desta Zona é de
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aproximadamente 530m. No trecho à jusante da barragem, a Zona de Segurança
estende-se por 100m adjacente à barragem, e mais 450m ao longo do rio em direção
à jusante e 500 metros pelo rio para montante (em direção ao braço morto),
perfazendo um polígono com 0,1km2 de área. No trecho de montante, o ponto onde
acaba a ZSR na margem direita do reservatório tem as coordenadas UTM 282296 e
6761702 e, na margem esquerda, UTM 282700 e 6761799. No trecho de jusante da
barragem, o ponto onde acaba a ZSR no Rio Jacuí tem as coordenadas UTM 283074 e
6760759 na porção mais à montante e UTM 282371 e 6760637 na porção mais à
jusante.
Proposições
A Zona de Segurança do Reservatório deverá ser demarcada com bóias
de sinalização, no interior do reservatório, à montante da barragem, e sinalização
informativa adequada na estrada que passa sobre a barragem, nas margens e à
jusante da barragem. A sinalização deve incluir informações sobre a segurança dos
usuários e contato para comunicação de eventuais ocorrências. Na estrada que passa
por cima da barragem, a sinalização de segurança deverá ser prioritária e impositiva,
descrevendo permissões e proibições no uso desta.
Legislação Aplicável
A delimitação da Zona de Segurança do Reservatório é prerrogativa da
CEEE-GT, conforme NORMAN 03 aprovada pela Portaria nº. 101/DPC e a NORMAN 07,
aprovada pela Portaria nº. 105/DPC, de 16/12/03, do Ministério da Marinha, através
da Diretoria de Portos e Costas, publicadas no DOU de 11 de fevereiro de 2004. A
NORMAN 07 proíbe o tráfego de embarcações na Zona de Segurança dos reservatórios
das Usinas Hidrelétricas.
Permissões sugeridas
•

Operação e manutenção da barragem;

•

Programas
ambientais
relacionadas;

•

Travessia da estrada sobre a barragem.

de

monitoramento

e

pesquisas

Restrições sugeridas
•

Uso como balneário, tanto à montante como à jusante;

•

Nos trechos alagados da ZSR, no Rio Jacuí, na piscina à jusante
da barragem e dentro do reservatório, quaisquer atividades que
não forem relacionadas à geração de energia ou a programas e
pesquisas de interesse e autorizados pela CEEE-GT.
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11.2.2 Zona de Uso Potencial do Reservatório (ZUR)
Caracterização
A Zona de Uso Potencial do Reservatório corresponde a toda extensão
do reservatório (área alagada), excetuada a Zona de Segurança do Reservatório. Para
esta zona, serão permitidas as atividades antrópicas, esportivas e de lazer que não
interfiram na qualidade da água e que não sejam conflitantes entre si.
Proposições
Visto o Reservatório Itaúba apresentar características mais próximas de
um ambiente sem muitas interferências antrópicas autóctones e atuais1, determinouse permitir usos menos perturbadores e mais contemplativos do trecho alagado e
entorno.
Independentemente dos tipos de usos permitidos, deverão ser
instaladas placas informativas nas margens, principalmente nas estradas vicinais e
nos acessos à água, indicando a profundidade do reservatório, as restrições e o calado
máximo permitido para embarcações, as atividades permitidas e proibidas e quaisquer
outras informações de segurança. As placas devem seguir os padrões estabelecidos
pelo Ministério do Turismo para sinalização de áreas de lazer (MINTUR, 2007).
Legislação Aplicável
A regulamentação desta zona é realizada pelos órgãos gerentes e
fiscalizadores do uso da água e do meio ambiente, cabendo a CEEE-GT, na qualidade
de outorgada, realizar vistorias periódicas e denunciar as autoridades competentes
eventuais descumprimentos das normas estabelecidas, de modo a garantir a
manutenção da qualidade da água.
Legislação Federal: Decreto nº 4.406/2002, acerca da fiscalização de
embarcações de turismo; NORMAM 03/DCP, sobre dimensões de embarcações, áreas
de navegação em águas interiores, habilitações e exigências necessárias e regras para
funcionamento de Clubes Náuticos, e a NORMAM 17/DCP, sobre instalação de bóias e
sinalizações náuticas.
A fiscalização das embarcações é realizada pelo Ministério da Defesa,
através da Capitania dos Portos.
Decreto Estadual nº 37.033/1996, regulamenta a outorga do direito do
uso da água no Estado, conforme previsto nos artigos 29, 30 e 31 da Lei nº
10.350/1994. Define que as águas somente poderão ser objeto de uso após a outorga
pelo DRH/RS – Departamento de Recursos Hídricos e pela FEPAM/RS.
Permissões sugeridas
1. Quaisquer programas ambientais de monitoramento e pesquisas científicas relacionadas
com estes, autorizadas pela CEEE-GT, deverão ser estimuladas e respeitadas pelos
demais usuários potenciais do reservatório;
2. Sugerem-se como atividades esportivas, de lazer e náuticas, as seguintes:
o Pesca amadora e esportiva

1

Os principais impactos antrópicos avaliados no Reservatório Itaúba foram a grande
disseminação de espécies vegetais arbóreas exóticas, como o eucalipto e a uva-do-japão, e o excesso de
lixo represado à montante da barragem. Considera-se que este lixo tenha origem em trechos à montante do
reservatório, no Rio Jacuí (alóctones) e que a dispersão das espécies exóticas vem acontecendo
naturalmente, a partir de indivíduos plantados em tempos remotos.
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o Banho
o Natação
o Remo/Canoagem
o Navegação turística
o Navegação comercial
• Pesca amadora e esportiva: Os levantamentos efetuados demonstram que
a pesca legal vem sendo realizada apenas por pescadores amadores e tem
caráter, principalmente, esportivo (liberam peixes após captura), não havendo
colônias de pesca ou pesca de subsistência no reservatório. Para que esta
atividade seja sustentável no Reservatório Itaúba, é importante que seja
estruturada uma campanha de fiscalização e conscientização para a
manutenção da qualidade ambiental (preservação da mata ciliar, não
deposição de resíduos, utilização de barcos adequados, entre outros) e do
complexo biológico (proibir pesca com redes, tarrafas, puçás e outros
petrechos ilegais; evitar introdução de espécies exóticas, impedir a
sobrepesca reduzindo a extração do pescado).
• Banho/Natação/Remo/Canoagem: são esportes náuticos de baixo
impacto e baixa perturbação, os quais não configuram conflitos com os
demais usos do reservatório.
• Navegação turística: devido às suas características de dimensões e
localização, no Reservatório Itaúba existe potencial para a implantação de
navegação turística, tais como pequenas embarcações para turismo e lazer,
como botes infláveis, veleiros e outros.
• Navegação comercial: apesar de não existir no Reservatório Itaúba, seria
uma alternativa interessante a implantação de navegação comercial vinculada
ao turismo e lazer, devido à beleza paisagística do reservatório. Qualquer
proposta de implantação deverá ser analisada pela CEEE-GT e licenciada pela
FEPAM/RS, não sendo proibida pelo Plano, desde que respeitado.
Deste modo, o potencial para atividades de navegação no Reservatório
Itaúba pressupõe o uso de:
 Navegação comercial com fins para turismo e lazer, com uso de
escunas, veleiros ou outras embarcações, motorizadas ou não;
 Navegação de turismo e de lazer, com botes, veleiros ou outras
embarcações, motorizadas ou não, enquadradas na categoria de
“embarcações miúdas” (máximo de 5 metros de comprimento e
potência de motor máxima de 90Hp);
Considerando-se as dimensões do reservatório, a utilização de suas águas
para atividades de navegação de turismo e lazer deve ser limitada apenas a embarcações
consideradas miúdas, como segue:
 Tipo: barcos sem cabine habitável;
 Dimensões: quando comprimento exceder os 5 metros, não pode
possuir propulsão mecânica fixa ou motor de popa com mais de 30Hp
(Embarcação Miúda);
 Potência do motor: máxima de 90Hp.
Quanto a utilização de Jet-Ski, não se trata apenas de restringir a potência, o
tipo de motor e combustível já que a legislação (NORMAM 03/DPC) é bastante restritiva:
 exige que as áreas de moto-náutica sejam delimitadas quanto ao
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ingresso – deveria ser realizado por uma “porteira-corredor”,
delimitado por bóias;
 faz menção a necessidade de Plano Municipal de Gerenciamento
Costeiro para delimitar a área de prática desta navegação;
 exige que a navegação com Jet-Ski seja realizada a mais de 200 m de
distância das margens – neste caso deve-se notar que exige porções
do reservatório com mais de 400 m entre margens;
 exige que a navegação com Jet-Ski seja realizada a 400 m de
distância da área destina para banhistas.
3. Construções flutuantes como trapiches e rampas:
o

Trapiche: Passarela construída sobre o reservatório.
 Tipo: fixo ou flutuante.
 Dimensão: largura máxima 2,5 metros, comprimento máximo 40
metros.
 Material permitido: madeira, concreto e ferro.

o

Rampa: Acesso pavimentado que tem a finalidade de permitir a entrada e
saída de embarcações do reservatório.
 Infra-estrutura: deverá destinar-se exclusivamente ao atendimento
das atividades de recreação e lazer.
 Tipo: concreto ou pedra.
 Dimensão: variável.

4. Captação de água para abastecimento urbano ou uso agropecuário:
Tomada d’água bruta para abastecimento público ou para irrigação da
produção agrícola. Deve ser realizada consulta de viabilidade, através de solicitação formal
à CEEE-GT, acompanhada de:
 Dimensionamento da vazão extraída;
 Planta de localização, com as respectivas dimensões e definição do
material;
 Projeto de tratamento do efluente.
Deverá

destinar-se

exclusivamente

ao

atendimento

das

atividades

autorizadas.
 Infra-estrutura: o volume da vazão extraída estará condicionada à
variação do nível operativo, a ser informado pela Divisão Jacuí da
CEEE-GT;
 Dimensões: está associada à vazão.
A autorização concedida pela CEEE-GT, tanto para implantação como para
utilização, estará condicionada a obtenção de licença junto aos órgãos competentes,
conforme legislação em vigor (FEPAM/RS e DRH/RS).
5. Dessedentação animal:
No caso de propriedades rurais com atividades de pecuária, o proprietário
tem direito de acesso à água para a dessedentação do rebanho, devendo seguir regras de
determinação do local de acesso e delimitação deste (ver Zona de Preservação Ambiental
com Possível Passagem para Dessedentação Animal - ZPD).
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Restrições sugeridas
As atividades que se enquadrarem nas condições abaixo descritas são
proibidas no Reservatório Itaúba:
•

Utilização de embarcações esportivas que possuam potência de
motor superior a 30Hp e cabine habitável (Embarcações de Médio
ou Grande Porte);

•

Captação de água para uso industrial;

•

Embarcações e casas flutuantes para moradia permanente ou
temporária;

•

Pesca nos períodos de defeso das espécies ocorrentes no
reservatório, segundo definições anuais do IBAMA;

•

Pesca com petrechos ilegais (redes, covos, tarrafas, etc);

•

Atividades conflitantes com as recomendações da ANEEL, sistema
de operação da barragem, geração de energia, programas
ambientais ou atividades permitidas;

•

Usos que comprometam a qualidade hídrica dos reservatórios e a
conservação do meio ambiente.
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11.2.3 Zona de Preservação Ambiental (ZPA)
Caracterização
Faixa de terra no entorno do reservatório, onde não é permitida a
supressão vegetal e nenhum uso antrópico, salvo aqueles que requererem licença do
órgão ambiental competente e a obtiverem. Esta zona engloba as terras de
propriedade da CEEE-GT (áreas desapropriadas), bem como áreas de terceiros. É
composta por trechos de mata preservada, campos nativos e/ou áreas de preservação
permanente de cursos d’água contribuintes. A ZPA foi dividida em quatro sub-zonas
possíveis de serem encontradas no entorno do Reservatório Itaúba, em função da sua
situação atual: ZPA, propriamente dita, ZPR - Zona de Preservação Ambiental a ser
Recuperada, ZPD - Zona de Preservação Ambiental com Possível Passagem para
Dessedentação Animal (nesta ZPD há uma condição especial detalhada adiante
quando ocorre em área agricultada) e ZPT - Zona de Preservação Ambiental com
Potencial Uso para Turismo e Lazer. A ZPA apresenta larguras de 30 ou de 100m,
dependendo do uso atual no entorno. A largura da ZPR e ZPT é de 100m. A ZPD
possui uma largura de 30m, pois encontram-se associadas à áreas de atividades
agrossilvipastoris consolidadas ou potenciais. Neste item será tratada a ZPA
propriamente dita.
Proposições
Em algumas partes da ZPA serão estabelecidos corredores ecológicos,
formados por faixas de mata preservada, ao longo do reservatório, que interligam os
remanescentes de vegetação nativa da região, permitindo o trânsito livre de animais
silvestres. Para tanto, o acesso a esta Zona é restrito.
Nas estradas, acessos, caminhos e servidões já abertos e de uso
consolidado, deverá ser implantada sinalização adequada, conforme os padrões
estabelecidos pelo DAER, no que compreende informações acerca da legislação
ambiental, além de sinalizações de segurança, localização, informações turísticas e de
lazer e de propriedade privada, quando for o caso.
Onde necessário (trechos desmatados de sua vegetação original), a ZPA
deverá ser recuperada e revegetada com espécies nativas locais. Nestes trechos,
provisoriamente, a zona será denominada Zona de Preservação Ambiental a ser
Recuperada (ZPR), até o momento em que o programa de recuperação e de
revegetação houver sido concluído, passando a ser considerada, então, Zona de
Preservação Ambiental, como os demais trechos.
Legislação Aplicável
O Código Florestal, Lei nº. 4.771/1965 e suas alterações, a legislação
ambiental vigente, incluindo-se a Resolução nº. 302/2002 e a Resolução nº.
369/2006, que determina as atividades que poderão solicitar licença para uso da ZPA.
Quanto ao trânsito nas vias públicas, devem ser respeitados os Projetos, Programas e
Decisões Normativas do DAER e Resoluções, Deliberações e Portarias do DENATRAN.
Permissões sugeridas
Em áreas rurais onde a ZPA já estiver sendo utilizada, o proprietário
deverá legalizar sua situação com o órgão ambiental gestor, solicitando a respectiva
licença.
São permitidos quaisquer programas ambientais de monitoramento e de
pesquisas científicas relacionadas com estes, autorizadas pela CEEE-GT, as quais
deverão ser estimuladas e respeitadas pelos demais usuários potenciais do
reservatório.
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Com relação às estradas, acessos, caminhos e servidões já abertos e de
uso consolidado, é permitido o trânsito dentro da faixa demarcada, em velocidade e
comportamento estabelecido e informado pelas placas de sinalização, e parar na via
apenas no caso de emergência necessite a parada provisória do veículo.
Restrições sugeridas
• Uso ou acesso a esta Zona, salvo àqueles que possuírem licença
ambiental vigente;
• Uso das vias para outros fins que não o acesso aos locais para os
quais estas vias levam;
• Suprimir a vegetação marginal, caçar animais silvestres, soltar
animais domésticos, jogar lixo ou assumir comportamento
inadequado e que cause impacto ao meio ambiente.
11.2.4 Zona de Preservação Ambiental a ser Recuperada (ZPR)
Caracterização
É uma sub-zona da Zona de Preservação Ambiental, visto corresponder
a trechos da ZPA nos quais seja necessário, previamente à preservação, recuperar e
ou revegetar o terreno. Também limitada à faixa de 100m, será caracterizada por
locais onde a vegetação original tenha sido suprimida, acarretando em lacunas
ecológicas importantes de serem recuperadas ou estejam mais sujeitas à erosão. Para
a delimitação da ZPR foram definidas, preferencialmente, as áreas de APP de foz dos
tributários do reservatório (rios e arroios), devendo ser estudado cada caso, baseado
no sub-Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (Cap. 13.3.2), que faz parte
deste Plano de Uso.
Proposições
A recuperação e ou revegetação são de responsabilidade dos
proprietários das terras, devendo estes restaurarem a ZPR, exceto em locais onde
possuam licença ambiental para uso.
Toda ZPR deve ser inicialmente recuperada de poluição ou degradação
existente e posteriormente revegetada com espécies nativas locais, conforme a
necessidade e, ou apenas, cercada, de acordo com o sub-programa supracitado.
Legislação Aplicável
Resolução nº. 369/06 do CONAMA.
Permissões sugeridas
Recuperação e revegetação da faixa da ZPR, desde que regrada pelas
normas descritas no sub-Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (Cap.
13.3.2).
Restrições sugeridas
•

Qualquer uso ou acesso a esta Zona, salvo àqueles que
possuírem licença ambiental vigente;

•

Realizar atividades visando à recuperação e ou a revegetação da
ZPR fora das normas descritas no sub-programa supracitado.

•

Suprimir a vegetação marginal, caçar animais silvestres, soltar
animais domésticos, jogar lixo ou assumir comportamento
inadequado e que cause impacto ao meio ambiente.
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11.2.5 Zona de Preservação Ambiental com Possível Passagem
para Dessedentação Animal (ZPD)
Caracterização
A ZPD corresponde a trechos da ZPA em frente da Zona de Uso
Potencial para Atividades Agrossilvipastoris (ZUP). Esta Zona também apresenta 30m
de largura e geralmente se limita com áreas onde existe uso agrossilvipastoril
consolidado ou potencial. No caso de atividade de pecuária que necessite de acesso à
água para dessedentação animal, este uso deve ser regularizado através de licença
ambiental e estar de acordo com as normas deste Plano.
Proposições
No caso de propriedades rurais com atividades de pecuária, o
proprietário poderá solicitar acesso à água para a dessedentação do rebanho, devendo
seguir regras de determinação do local de acesso e delimitação deste, como segue:
 Localização: deve ser escolhido um local para dessedentação animal a cada
500m de extensão da propriedade lindeira ao reservatório. Este local, que
constituirá um corredor dentro da área de preservação permanente, deve: ser
afastado das margens dos rios e arroios tributários do reservatório em um
mínimo de 30m; não pode interferir em remanescente de mata nativa, apenas
vegetação rasteira (campos nativos, lavouras ou pastagens); não pode
apresentar declividade maior que 30º ou processo erosivo, mesmo que inicial.
 Delimitação: corredores com largura determinada através de estudo da
densidade do rebanho, com um máximo de vinte (20) metros, delimitados por
cercas em ambos os lados, as quais devem ser construídas com moirões de
madeira ou concreto, com 1,5m de altura e com um mínimo de 5 (cinco) fios
de arame (delimitando distância máxima de 30 cm entre fios).
Legislação Aplicável
Legislação

ambiental,

Resoluções

CONAMA

nº.

302/2002

e

nº.

369/2006.
O uso para dessedentação de animais é considerado prioritário (em épocas
de escassez), conforme art. 1º, III da Lei nº 9.433/97, com Resolução CONAMA nº.
357/2005 estabelecendo a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o
seu enquadramento.
Permissões sugeridas
• Preservação da vegetação;
• Recuperação e revegetação de acordo com o sub-Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas (Cap. 13.3.2)
• Acesso à água para dessedentação animal, conforme normas de
localização e delimitação, por propriedade.
Sugere-se como forma de realizar a compensação ambiental pela
utilização da ZPD o compromisso do proprietário em averbar como reserva legal outra
parte da propriedade, além de recuperar a ZPD, mediante acordo com o órgão
ambiental gestor.
Restrições sugeridas
•

Uso ou acesso a esta Zona, salvo para dessedentação animal,
desde que possuidores de licença ambiental vigente;
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• Uso das vias para outros fins que não o acesso aos locais para os
quais estas vias levam, e parar nestas, exceto no caso de
emergência;
• Suprimir a vegetação marginal, caçar animais silvestres, soltar
animais domésticos, jogar lixo ou assumir comportamento
inadequado e que impacte o ambiente.
11.2.6 Zona de Preservação Ambiental com Potencial Uso para
Turismo e Lazer (ZPT)
Caracterização
É uma sub-zona da Zona de Preservação Ambiental, visto corresponder
a trechos da ZPA com uso turístico ou de lazer consolidados ou potenciais, com ou
sem infra-estrutura estabelecida, dentro da Faixa de 100m.
Segundo a Resolução nº. 302/2002 do CONAMA, as áreas para uso
turístico ou de lazer no entorno de reservatórios artificiais pode abranger um limite
máximo de 10% da área total de preservação do entorno. No caso do Reservatório
Itaúba, a área total de ZPA é de 1.347,56 ha, da qual 0,0 ha, equivalentes a 0,01 %,
já estão sendo ocupados por esta atividade. Portanto, ainda há a possibilidade de se
utilizar 134,61 ha, equivalentes a 9,99%, como ZPT. Esta ocupação deverá se dar a
partir de demanda e dependente de autorização das Prefeituras Municipais, da
CEEE-GT, no caso de uso das terras de sua propriedade, e licença ambiental.
Proposições
Deverão ser instaladas placas informativas nas margens, principalmente nas
estradas vicinais e nos acessos à água, indicando as atividades permitidas e proibidas e
quaisquer outras informações de segurança. As placas devem seguir os padrões
estabelecidos pelo Ministério do Turismo para sinalização de áreas de lazer (MINTUR,
2007).
Nesta área disponível para ZPT poderá ser avaliada a implantação de
acessos públicos ao reservatório, decorrentes de demandas do poder público local.
Onde necessário (trechos desmatados de sua vegetação original), a ZPT
deverá ser recuperada e revegetada com espécies nativas locais, segundo o sub-Programa
de Recuperação de Áreas Degradadas (Cap. 13.3.2), que faz parte deste Plano de Uso.
Toda ZPT deve obedecer às diretrizes do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Turístico, que também faz parte deste Plano de Uso.
Legislação Aplicável
O Código Florestal, Lei nº. 4.771/1965 e suas alterações, a legislação
ambiental vigente, incluindo-se as Resoluções nº. 302/2002, nº. 303/2002 e nº. 369/2006.
Ainda, com relação à qualidade da água dos reservatórios para uso para
turismo e lazer, se aplica a Resolução CONAMA nº. 274/2002, que dispõe sobre qualidade
das águas em relação aos níveis estabelecidos para a balneabilidade, de forma a assegurar
as condições necessárias à recreação de contato primário. A Resolução CONAMA nº.
357/2005 estabelece a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como padrões de qualidade de água dos corpos hídricos brasileiros e
define limites para assegurar seus usos para atividades de contato primário.
A sinalização deve seguir o Guia Brasileiro de Sinalização Turística. Os
critérios e normas do Guia são estabelecidos pelo Denatran, Embratur e Iphan, que têm
atribuições legais e específicas de regulamentar, respectivamente, intervenções nos
sistemas viários urbanos e rurais, turísticos e em bens culturais protegidos. A iniciativa
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conjunta do Governo Federal se dá no sentido de solucionar problemas recorrentes em todo
o território nacional (MINTUR, 2007).
As orientações e os procedimentos apresentados cumprem as determinações
expressas na regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro, no Decreto-Lei nº 25, de
1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, na Portaria do
Iphan que regulamenta a matéria, e na Lei n° 3.924, de 1961, que dispõe sobre os sítios
arqueológicos brasileiros (MINTUR, 2007).
Permissões sugeridas
Instalação de parques recreativos, com infra-estrutura para lazer adulto
e infantil (brinquedos, churrasqueiras, quadras esportivas, áreas para camping,
banheiros, etc.), áreas para caminhadas, trekking, cavalgadas, passeios ciclísticos,
trilhas ecológicas, acesso ao reservatório para uso como balneário ou esportes
náuticos, área de preservação e área de recuperação ambiental.
o

Parques recreativos;

o

Banheiros;

o

Trilhas

A ZPT deverá ser utilizada exclusivamente para os fins de turismo e ou
lazer, de baixo impacto, sendo proibido qualquer uso com outros fins e ou que cause
impacto ambiental.
Restrições sugeridas
• Uso ou acesso a esta Zona, salvo àqueles que possuírem licença
ambiental vigente;
• Uso das vias para outros fins que não o acesso aos locais para os
quais estas vias levam, e parar na via, exceto provisoriamente
em caso de emergência;
• Suprimir a vegetação marginal, caçar animais silvestres, soltar
animais domésticos, jogar lixo ou assumir comportamento
inadequado e que cause impacto ao meio ambiente.
11. 2. 6. 1
Zona de Preservação Ambiental com Possível
Passagem para Dessedentação Animal (ZPD) em área rural
agricultada
Decorrente das discussões durante a validação social da proposta de
zoneamento de uso do solo que compõe o presente Plano (detalhes nos itens 11.1.2 e
11.1.3), foram estabelecidas condições específicas para o caso da ocorrência de Zona
de Preservação Ambiental com Possível Passagem para Dessedentação Animal (ZPD)
em área rural agricultada. Estas condições específicas se referem ao seguinte:
A ZPD, determinada inicialmente em 30 m fica sub-dividida em duas
faixas. Uma primeira contada a partir do nível máximo normal de operação dos
reservatórios até 10 m e uma segunda dos 10 m aos 30 m de distância do nível
máximo normal de operação. Para estas faixas são válidas as seguintes condições
específicas:
Na faixa do Nível d’água máximo normal do reservatório aos
10m: permanecem válidas as condições, restrições, usos sugeridos e restritos
relacionados para a ZPD conforme descrito acima.
Na faixa dos 10m aos 30m: tendo em vista a recuperação da Zonas
de Preservação ambiental compreendida na faixa entre 10 e 30m do reservatório,
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recomenda-se que, até que o Poder Público Municipal, respaldado pelo CONSEMA/RS,
regulamente as atividades passíveis de serem realizadas no âmbito de cada município,
sejam permitidas as atividades agropecuárias conservacionistas, especialmente onde
já ocorre o uso consolidado, sem supressão de vegetação nativa, conforme as
seguintes diretrizes:
Usos permissíveis:
São permissíveis os usos a seguir listados:
• O cultivo de espécies frutíferas perenes, não sujeitas à corte rasos
sazonais, desde que utilizadas práticas de manejo que garantam a
função ambiental da área;
• O cultivo de espécies agrícolas de ciclo anual, tais como milho, soja,
feijão e trigo, em áreas com uso agrícola consolidado, desde que seja
utilizado sistema de Plantio Direto e que os agroquímicos sejam
utilizados com técnicas adequadas de aplicação, evitando-se a
aviação agrícola, de modo que não prejudiquem a qualidade da água
do reservatório;
• O pastoreio extensivo tradicional nas áreas com cobertura vegetal de
campos, desde que não comprometa a recuperação ambiental de
áreas adjacentes, promova a supressão adicional de vegetação nativa
ou a introdução de espécies vegetais exóticas invasoras;
Condicionantes:
Todos os usos possíveis previstos para esta faixa não poderão
comprometer as funções ambientais destes espaços, em especial, a estabilidade das
encostas e margens de corpos d’água e a qualidade das águas.
Usos proibidos:
• A supressão da vegetação nativa, exceto casos previstos em lei
• Plantio convencional, com aração e gradagem;
• O cultivo de espécies exóticas invasoras, tais como, braquiária, uva
do Japão, etc.
Observações adicionais relativas ao manejo e conservação do solo no
entorno dos reservatórios
A perda de solo por conta de erosão hídrica tem uma relação direta com
o uso do solo, classes de declividade, intensidade da chuva e tipo de solo locais.
Destas quatro variáveis, aquela sobre a qual podem ser criadas condições mais ou
menos favoráveis pela ação do homem é o uso do solo. Em meio rural, esta parcela se
confunde com o método de preparo do solo para a agricultura.
A sugestão de plantio direto na faixa de 10 a 30m da Zona de
Preservação com Possível Passagem para Dessedentação Animal se sustenta na
condição favorável que este método de agricultura apresenta frente a agricultura
convencional. COGO e outros (2003) realizaram experimentação no município de
Santo Ângelo/RS e encontraram resultados que indicam que para plantio
convencional, nas condições particulares do experimento, as perdas de solo foram da
ordem de 80 t/ha num ciclo cultural Nas mesmas condições, as perdas para plantio
direto foram de aproximadamente 1 t/ha, indicando a condição favorável estabelecida
com o plantio direto.
BEUTLER e outros (2003) também comprovaram através de
experimentação no município de Chapecó/SC, que a semeadura direta com rotação de
culturas reduziu as perdas de solo em 45% em relação ao plantio convencional em
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culturas de verão e reduziu em 99% as perdas na época de verão.
11.2.7 Zona de Uso Potencial para Atividades Agrossilvipastoris
(ZUP)
Caracterização
Corresponde às áreas onde houver uso agrossilvopastoril consolidado,
determinado no Mapa de Uso Atual do Solo elaborado no Diagnóstico Sócio-Ambiental,
e baixa ou muito baixa fragilidade ambiental diagnosticada. Esta Zona apresenta 70m
de largura e encontra-se situada sempre posterior a ZPD ou ZPA.
Proposições
Para uso destas áreas sugere-se que cada proprietário regularize a
situação de sua propriedade junto ao órgão ambiental competente, recuperando os
trechos da ZPD ou ZPA de sua propriedade. Para isto deverá seguir o sub-Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas (Cap. 13.3.2) do entorno do Reservatório Itaúba, o
qual faz parte deste Plano de Uso.
Legislação Aplicável
Código Florestal Lei nº. 4.771/65 e suas alterações, a legislação
ambiental vigente, incluindo as Resoluções nº. 302/2002, nº. 303/2002 e nº.
369/2006.
Permissões sugeridas
Atividades agrossilvipastoris, construções e edificações para moradia
permanente ou sazonal, ajardinamentos e pavimentação.
Restrições sugeridas
• Usos impactantes ou que prejudiquem a qualidade da água do
reservatório e ou a geração de energia;
• Atividades industriais e comerciais de grande porte;
• Qualquer uso ou acesso à ZPD ou ZPA contígua, salvo àqueles que
possuírem licença ambiental vigente;
• Qualquer uso das vias para outros fins que não o acesso aos
locais para os quais estas vias levam e da parada provisória no
caso de emergências;
• Suprimir a vegetação nativa remanescente, caçar animais
silvestres, permitir que animais domésticos adentrem na ZPD ou
ZPA, jogar lixo ou assumir comportamento inadequado e que
impacte o ambiente.
11.2.8 Zona de Uso Potencial para Atividades Agrossilvipastoris
com fragilidade ambiental (ZUP.f)
Caracterização
Corresponde às áreas onde houver uso agrossilvipastoril consolidado,
determinado no Mapa de Uso Atual do Solo elaborado no Diagnóstico Sócio-Ambiental,
e fragilidade ambiental alta ou muito alta. Esta Zona apresenta-se na faixa de 70m de
largura e encontra-se situada sempre posterior a ZPD ou ZPA.
Proposições
Para uso destas áreas sugere-se que cada proprietário regularize a
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situação de sua propriedade junto ao órgão ambiental competente, recuperando os
trechos da ZPD ou ZPA de sua propriedade. Para isto deverá seguir o sub-Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas (Cap. 13.3.2), parte deste Plano de Uso. O uso
agrossilvipastoril deve ser compatibilizado com a fragilidade ambiental apontada,
através da adoção de técnicas e cultivos adequados à manutenção das condições
ambientais destas áreas.
Legislação Aplicável
Código Florestal Lei nº. 4.771/65 e suas alterações, a legislação
ambiental vigente, incluindo as Resoluções nº. 302/2002, nº. 303/2002 e nº.
369/2006.
Permissões sugeridas
Atividades agrossilvipastoris compatíveis com a fragilidade ambiental
apontada e que utilizem técnicas com ênfase na preservação da qualidade ambiental.
Restrições sugeridas
• Usos impactantes ou que prejudiquem a qualidade da água do
reservatório e ou a geração de energia;
• Atividades industriais e comerciais de grande porte;
• Qualquer uso ou acesso à ZPD ou ZPA contígua, salvo àqueles que
possuírem licença ambiental vigente;
• Qualquer uso das vias para outros fins que não o acesso aos
locais para os quais estas vias levam e da parada provisória no
caso de emergências;
• Suprimir a vegetação remanescente, caçar animais silvestres,
permitir que animais domésticos adentrem na ZPD ou ZPA, jogar
lixo ou assumir comportamento inadequado e que impacte o
ambiente.
11.2.9 Área de Preservação da Vida Silvestre (APV)
Caracterização
Áreas que correspondem a APPs (Áreas de Preservação Permanente)
dentro da faixa dos 100 aos 1.100 metros de distância do reservatório. Corresponde
aos trechos onde não será permitida a supressão vegetal e nenhum uso antrópico,
salvo aqueles que requererem licença para o órgão ambiental e a obtiverem.
Segundo o Código Florestal Lei nº 4.771/65, Áreas de Preservação
Permanente (APP) são espaços territoriais onde o uso antrópico é extremamente
restrito, limitando-se às atividades de interesse social ou de utilidade pública. Estas
áreas têm por objetivo básico a proteção de recursos hídricos, encostas e topos de
morro.
Proposições
O acesso a esta Zona é restrito, devendo ser controlado e monitorado
pela equipe da CEEE-GT na parcela de sua propriedade, e pelos órgãos competentes
no restante.
Legislação Aplicável
Código Florestal Lei nº. 4.771/65 e suas alterações, a legislação
ambiental vigente, Resoluções do CONAMA nº. 303/02, que regulamenta as APPs de
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recursos naturais e nº. 369/2006, que determina as atividades que poderão solicitar
licença para uso.
Permissões sugeridas
Atividades não impactantes, sob licença ambiental do órgão ambiental
gestor, conforme Resolução nº. 369/06 do CONAMA.
Restrições sugeridas
Qualquer uso ou acesso a esta Zona, salvo àqueles que possuírem
licença ambiental vigente.
11.2.10 Área de Conservação da Vida Silvestre (ACV)
Caracterização
Áreas onde ocorram espécies da flora ou fauna nativa endêmicas ou
ameaçadas de extinção, onde a fragilidade ambiental tenha sido classificada como Alta
ou Muito Alta, não sejam APPs legais, mas apresentem remanescentes de mata nativa
ou, devido à sua localização, poderiam se constituir em importantes corredores
ecológicos dentro da faixa dos 100 aos 1.100 metros de distância do reservatório.
No Reservatório Itaúba não foram detectadas espécies ameaçadas
(segundo Listas Vermelhas de Espécies Ameaçadas do Estado do Rio Grande do Sul ou
do Brasil) nem endêmicas (espécies de ocorrência limitada à uma pequena área
geográfica).
As áreas de fragilidade ambiental foram classificadas em: muito alta,
alta, moderada ou baixa. No Reservatório Itaúba foram definidas áreas de fragilidade
Baixa e Alta no quadrante norte do entorno. No restante do reservatório, a fragilidade
Muito Alta predomina, principalmente dentro dos 100m, com as classes Baixa e
Moderada mescladas ocorrendo nos trechos de campo ou lavoura.
Proposições
Deverão ser instaladas placas informativas sobre a importância de se
conservar aquele ambiente, devido ao seu relevante papel como corredor biológico e
remanescente de mata nativa, refúgio da vida silvestre animal e vegetal.
Legislação Aplicável
Constituição Federal, Art. 225, sobre o dever do Poder Público e da
coletividade de proteger o meio ambiente para a presente e as futuras gerações e Art.
5 (XXIII), Art. 170 (VI), Art. 182 (§ 2), Art. 186 (II) e Art. 225, sobre os princípios da
prevenção, da precaução e do poluidor-pagador.
Permissões sugeridas
Usos múltiplos, desde que consciente, sustentável e de baixo impacto.
Restrições sugeridas
Atividades que demandem supressão da cobertura vegetal nativa,
poluam o ambiente ou prejudiquem, direta ou indiretamente, a fauna silvestre.
11.2.11 Área de Uso Urbano (AUU)
Caracterização
Compreende áreas com uso urbano consolidado dentro da faixa dos 100
aos 1.100 metros de distância do reservatório.
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As áreas de uso urbano consolidado correspondem àquelas com
habitações e demais infra-estruturas características de moradias permanentes ou de
veraneio, de propriedade particular, constantes ou não do Plano Diretor Municipal e
enquadradas ou não nas definições do Art. 2º da Resolução nº 302/02 do CONAMA.
Proposições
Deverão ser instaladas placas informativas, principalmente nas estradas,
contendo informações relevantes à segurança dos moradores, turistas e do meio
ambiente. É importante conscientizar os usuários sobre a definição, localização e
importância das APPs, e enfatizar as atividades permitidas e proibidas no reservatório
e seu entorno, além das informações de segurança. As placas devem seguir os
padrões estabelecidos pelo Ministério do Turismo para sinalização de áreas de lazer
(MINTUR, 2007).
Legislação Aplicável
Constituição Federal, Art. 225 da Lei nº. 6.766/79, que dispõe sobre
proibição de parcelamento de solo em áreas de preservação permanente e define
critérios para o parcelamento do solo urbano e legislação ambiental para
licenciamento de empreendimentos, Resolução CONAMA nº. 237/97 e Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente, nº. 6.938/81, Art. 10.
Permissões sugeridas
Ocupação e ou parcelamento do solo, melhorias de estradas e acessos,
desde que sustentáveis, respeitando o Plano de Uso e Ocupação do solo no entorno do
reservatório da UHE Itaúba e em concordância com legislação municipal, estadual e
federal vigente.
Restrições sugeridas
Emissões de poluentes sem tratamento nos corpos d’água, captação de
água dos corpos d’água sem outorga, atividades conflitantes com o Plano de Uso e
Ocupação do solo e atividades que comprometam a geração de energia, a qualidade
dos recursos hídricos e a conservação do meio ambiente.
11.2.12 Área de Uso Diversificado (AUD)
Caracterização
Compreende áreas com uso agrossilvipastoril ou uso turístico e ou de
lazer consagrados ou com grande potencial de desenvolvimento, dentro da faixa dos
100 aos 1.100 metros de distância do reservatório.
As áreas de uso agrossilvipastoril correspondem àquelas terras onde há
atividade de agricultura, silvicultura ou pecuária, com ou sem habitações rurais, de
propriedade particular.
Proposições
Deverão ser instaladas placas informativas, principalmente nas estradas,
contendo informações relevantes à segurança dos moradores, turistas e do meio
ambiente. É importante conscientizar os usuários sobre a definição, localização e
importância das APPs, e enfatizar as atividades permitidas e proibidas no reservatório
e seu entorno, além das informações de segurança. As placas devem seguir os
padrões estabelecidos pelo Ministério do Turismo para sinalização de áreas de lazer
(MINTUR, 2007).
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Legislação Aplicável
Constituição Federal, Art. 225 da Lei nº. 6.766/79, que dispõe sobre
proibição de parcelamento de solo em áreas de preservação permanente e define
critérios para o parcelamento do solo urbano e legislação ambiental para
licenciamento de empreendimentos, normas do INCRA sobre parcelamento das
propriedades rurais, Resolução CONAMA nº. 237/97 e Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente, nº. 6.938/81, Art. 10.
Permissões sugeridas
Práticas agropecuárias sustentáveis, silvicultura, melhorias de estradas
e acessos, implantação de equipamentos de turismo e lazer, desde que sustentáveis,
respeitando o Plano de Uso e Ocupação do solo e em concordância com legislação
municipal, estadual e federal vigente.
Restrições sugeridas
Fracionamento das propriedades rurais, de acordo com normas do
INCRA sobre a parcela mínima rural, emissões de poluentes sem tratamento nos
corpos d’água, captação de água dos corpos d’água sem outorga, atividades
conflitantes com o Plano de Uso e Ocupação do solo e atividades que comprometam a
geração de energia, a qualidade dos recursos hídricos e a conservação do meio
ambiente.
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Quadro 11.2.3 - Zoneamento ambiental do Reservatório Itaúba e seu entorno.
ZONEAMENTO AMBIENTAL DO RESERVATÓRIO ITAÚBA E SEU ENTORNO
TRECHO

ZONA

DESCRIÇÃO

USOS PERMITIDOS

USOS PROIBIDOS

CONDICIONANTES*

É expressamente proibido
qualquer uso exceto os citados.

Licenciamento ambiental

Programas ambientais de
monitoramento e pesquisas
relacionadas

Pesquisas sem autorização da
CEEE-GT

Licenciamento ambiental

Pesca amadora e esportiva

Pesca nos períodos de defeso
definidos anualmente pelo IBAMA

Carteira de Pescador Amador
emitida por Colônias e
Associações de Pesca

Navegação para turismo e lazer

Embarcações com motor mais
potente que 30Hp e cabine
habitável, com exceção daquelas
autorizadas pela CEEE-GT

Licença da Capitania dos Portos e
habilitação de Veleiro e ArraisAmador.

Construções flutuantes como
trapiches ou rampas

Barcos e casas flutuantes para
moradia permanente ou
temporária

Licença da Capitania dos Portos e
licença ambiental

Captação de água para
abastecimento urbano ou uso
agropecuário

Captação de água para uso
industrial

Dessedentação animal

Fora das passagens definidas e ou
sem licença ambiental

Operação e manutenção da
barragem

ZSR

Zona de Segurança
do Reservatório

Programas ambientais de
monitoramento e pesquisas
relacionadas

RESERVATÓRIO

Trânsito e turismo na estrada
sobre a barragem

ZUR

Zona de Uso
Potencial do
Reservatório

Outorga do uso da água
(DRH/RS) e licença ambiental

Por meio de passagens definidas
na ZPD.

*Todos os usos permitidos devem ser informados à CEEE-GT e receber autorização prévia desta, por escrito.
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Quadro 11.2.3 - Zoneamento ambiental do Reservatório Itaúba e seu entorno.
ZONEAMENTO AMBIENTAL DO RESERVATÓRIO ITAÚBA E SEU ENTORNO
ZONA

RESERVATÓRIO

TRECHO

ZUR

DESCRIÇÃO

Zona de Uso Potencial
do Reservatório

USOS PERMITIDOS

Usos que comprometam a qualidade
hídrica dos reservatórios e a
conservação do meio ambiente.

Trânsito em vias públicas
consolidadas

Supressão vegetal ou qualquer uso
antrópico

Qualquer uso das vias para outros
fins que não o acesso aos locais para
os quais estas vias levam e da
parada provisória no caso de
emergências

Salvo os que possuírem
licença ambiental vigente.

ZPA

FAIXA DE 100M

Licença ambiental

Outros

Área de Preservação

Zona de Preservação
Ambiental

CONDICIONANTES*

Atividades conflitantes com:
recomendações da ANEEL, sistema
de operação da barragem, geração
de energia, programas ambientais
ou atividades permitidas.

(continuação)

ZPA

USOS PROIBIDOS

ZPR

Zona de Preservação
Ambiental a ser
Recuperada

Recuperação e revegetação

Realizar atividades visando a
recuperação e ou a revegetação fora
das normas descritas no Programa
de Recuperação de Áreas
Degradadas (Cap. 13.3.2)

Sub-Programa de Recuperação
de Áreas Degradadas (Cap.
13.3.2) e licença ambiental

*Todos os usos permitidos devem ser informados à CEEE-GT e receber autorização prévia desta, por escrito.
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Quadro 11.2.3 - Zoneamento ambiental do Reservatório Itaúba e seu entorno.
ZONEAMENTO AMBIENTAL DO RESERVATÓRIO ITAÚBA E SEU ENTORNO
TRECHO

ZONA

Zona de
Preservação
Ambiental com
Possível
Passagem para
Dessedentação
Animal

ZPA

FAIXA DE 100M

ZPD
**

DESCRIÇÃO

ZPT

Zona de
Preservação
Ambiental com
Potencial Uso
para Turismo e
Lazer

USOS PERMITIDOS

USOS PROIBIDOS

CONDICIONANTES*

Área de Preservação

Supressão vegetal ou qualquer uso
antrópico

Salvo os que possuírem licença
ambiental (FEPAM) vigente.

Recuperação e revegetação

Realizar atividades visando a
recuperação e ou a revegetação fora das
normas descritas no sub-Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas (Cap.
13.3.2)

Sub-Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas (Cap. 13.3.2) e
licença ambiental

Acesso à água para
dessedentação animal

Fora das passagens definidas e ou sem
licença ambiental

Trânsito em acessos
consolidados

Qualquer uso das vias para outros fins
que não o acesso aos locais para os
quais estas vias levam e da parada
provisória no caso de emergências

As permissões sugeridas não
possuem condicionantes.

Área de Preservação

Supressão vegetal ou qualquer uso
antrópico

Salvo os que possuírem licença
ambiental vigente.

Licença ambiental

Recuperação e revegetação

Realizar atividades visando a
recuperação e ou a revegetação fora das
normas descritas no Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas (Cap.
13.3.2)

Por meio de passagens definidas
nas propriedades lindeiras com
atividades agropecuárias

Sub-Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas (Cap. 13.3.2) e
licença ambiental

*Todos os usos permitidos devem ser informados à CEEE-GT e receber autorização prévia desta, por escrito.
** São definidas condições específicas para os trechos de ZPD em área rural agricultada
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ZONEAMENTO AMBIENTAL DO RESERVATÓRIO ITAÚBA E SEU ENTORNO
TRECHO

ÁREA

DESCRIÇÃO

USOS PERMITIDOS

ZPA

FAIXA DE 100M

Construções e edificações para
moradia permanente ou sazonal

ZPT

Zona de Preservação
Ambiental com
Potencial Uso para
Turismo e Lazer
(continuação)

Delimitação de áreas para
caminhadas, trekking,
cavalgadas, passeios ciclísticos,
trilhas ecológicas
Acesso ao reservatório para
banho ou colocação de
embarcações
Trânsito em vias públicas
consolidadas

USOS PROIBIDOS

CONDICIONANTES*

Usos impactantes ou que
prejudiquem a qualidade da água do
reservatório e ou a geração de
energia

Licença ambiental.
Qualquer uso das vias para outros
fins que não o acesso aos locais para
os quais estas vias levam e da
parada provisória no caso de
emergências

Atividades agrossilvipastorise

ZUP

Zona de Uso Potencial
para Atividades
Agrossilvipastoris

Construções e edificações para
moradia permanente ou sazonal

Usos impactantes ou que
prejudiquem a qualidade da água do
reservatório e ou a geração de
energia

Plano Diretor Municipal e
licença ambiental vigente

Usos impactantes ou que
prejudiquem a qualidade da água do
reservatório e ou a geração de
energia

Plano Diretor Municipal e
licença ambiental vigente

Ajardinamentos
Pavimentação

ZUP.f

Zona de Uso Potencial
para Atividades
Agrossilvipastoris com
Fragilidade Ambiental

Atividades agrossilvipastoris

*Todos os usos permitidos devem ser informados à CEEE-GT e receber autorização prévia desta, por escrito.

P-0283-Tx149- Cap 11 - Proposta de Zoneamento

198

Quadro 11.2.3 - Zoneamento ambiental do Reservatório Itaúba e seu entorno.
ZONEAMENTO AMBIENTAL DO RESERVATÓRIO ITAÚBA E SEU ENTORNO

FAIXA DOS 100 AOS 1.100M

TRECHO

ÁREA

DESCRIÇÃO

APV

Área de
Preservação da
Vida Silvestre
Área de
Conservação da
Vida Silvestre

Usos múltiplos conscientes,
sustentáveis e de baixo
impacto.

ACV

USOS PERMITIDOS

USOS PROIBIDOS

CONDICIONANTES*

Área de Preservação

Supressão vegetal ou qualquer uso
antrópico

Salvo os que possuírem licença
ambiental vigente.

Uso turístico ou de lazer

Atividades impactantes do ambiente

Licença ambiental

Atividades que suprimam a vegetação
nativa, poluam o ambiente ou
prejudiquem, direta ou indiretamente, a
fauna silvestre.

Plano Diretor Municipal e Licença
ambiental

Fracionamento das propriedades rurais

Normas do INCRA sobre a parcela
mínima rural

Ocupação urbana

AUU

Área de Uso
Urbano

Melhoria das estradas e
acessos
Implantação de
equipamentos de turismo e
lazer

AUD

Área de Uso
Diversificado

Melhoria das estradas e
acessos
Práticas agropecuárias e de
silvicultura

*Todos os usos permitidos devem ser informados à CEEE-GT e receber autorização prévia desta, por escrito.
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11.3 NORMAS GERAIS PARA TODAS AS ZONAS
É importante ressaltar as normativas gerais para todas as Zonas, tanto
no que tange às Proibições quanto às Permissões.
11.3.1 Das Proibições
Em todas as Zonas fica expressamente proibido:
N.G.1 – abater qualquer espécie vegetal, salvo quando necessário à
operação do reservatório e à implantação de atividades aprovadas após análise
detalhada das características de cada área para a qual foi solicitado o uso e o
licenciamento de supressão de vegetação;
N.G.2 – lançar esgotos e demais efluentes;
N.G.3 – depositar lixo;
N.G.4 – degradar o solo e ou a água (erosão, alteração da qualidade da
água);
N.G.5 – realizar queimadas;
N.G.6 – implantar qualquer tipo de edificação e incrementar qualquer
tipo de atividade que não esteja especificada neste Plano;
N.G.7 – impedir o acesso ao reservatório.
11.3.2 Das Permissões
N.G.8 – Será permitida a recomposição florestal, através da plantação
de espécies nativas, desde que de acordo com o sub-Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas (Cap. 13.3.2), constante do Plano de Uso e Ocupação do Solo no
entorno do reservatório da UHE Itaúba.
11.3.3 Das Autorizações
As autorizações referentes à utilização e implantação de equipamentos
de lazer ou de serviços dentro do limite de desapropriação, área de propriedade da
CEEE-GT, estão condicionadas ao que segue:
N.G.9 – deverá ser precedida de solicitação formal;
N.G.10 – o solicitante não
irregularidade ou litígio com a CEEE-GT;

poderá

apresentar

nenhum

tipo de

N.G.11 – deverá ser concedida por escrito, em papel timbrado e
assinado pelo gerente da área responsável, a título precário e intransferível, podendo
a CEEE-GT, a qualquer tempo, cancelá-la, independentemente de justificação, sem
qualquer direito a indenizações ou reivindicações por parte do autorizado;
N.G.12 – independentemente das autorizações concedidas pela CEEEGT, tanto a implantação de equipamentos nas ZPAs (ZPA, ZPR, ZPT e ZPD), como uso
do lago e demais recursos naturais ou como captação de água, deverão ser licenciados
junto aos órgãos gestores (FEPAM/RS e DRH/RS e demais);
N.G.13 – no caso de cancelamento da autorização, o autorizado deverá
entregar a área nas condições originais, sob pena de, não o fazendo, ficar a CEEE-GT
autorizada a fazê-lo, se for o caso, de forma a restituir a área/o imóvel ao estado
anterior, correndo as despesas por conta do autorizado;
N.G.14 – qualquer ampliação que se fizer e ou equipamento adicional
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que se implantar na área/imóvel, deverá também ser aprovado e autorizado
previamente pela CEEE-GT.
11.3.4 Da Utilização
Toda e qualquer utilização permissível, nas áreas de propriedade da
CEEE-GT, estará sempre subordinada ao que segue:
N.G.15 – deverá sempre ser precedida de análise e de autorização
expressa da CEEE-GT;
N.G.16 – as dimensões das zonas não podem ser alteradas;
N.G.17 – as autorizações, bem como as obras a elas relacionadas, não
poderão, em qualquer tempo e por qualquer forma, afetar as instalações da CEEE-GT
ou constituir empecilho à finalidade primeira do reservatório. Caso se verifique
interferência, dano ou prejuízo, deverá o autorizado, imediatamente e a suas
expensas, fazer cessar as causas, respondendo por todos os prejuízos e danos;
N.G.18 – os referenciais e elementos físicos delimitadores das áreas de
propriedade da CEEE-GT ou das áreas de segurança, deverão ser preservados e sob
nenhuma hipótese demolidos ou removidos sem prévia autorização, sob pena de os
responsáveis por tais atos responderem civil e criminalmente pela ação;
N.G.19 – a utilização do imóvel não constituirá servidão ativa a favor do
autorizado, ou de terceiros, qualquer que seja o tempo decorrido;
N.G.20 – se necessário, a CEEE-GT poderá interditar parte ou a
totalidade da área, pelo tempo que julgar necessário, quando houver previsão ou
alteração na operação do reservatório que ofereça risco aos usuários, sem que isto
implique em qualquer tipo de indenização por parte da CEEE-GT;
N.G.21 – o acesso ao reservatório para dessedentação animal será
permitido somente em áreas destinadas a este fim, qual seja, na Zona de Preservação
Ambiental com Possível Passagem para Dessedentação Animal (ZPD), e de acordo
com delimitações previstas;
N.G.22 – As Zonas de Preservação Ambiental com Potencial Uso para
Turismo e Lazer (ZPT) só poderão ser ocupadas no limite de 10% da área total de
ZPAs (ZPA, ZPR. ZPU, ZPD e ZPT) do entorno do reservatório;
Para efeito de cálculo de área de ocupação do projeto, computar-se-ão
as áreas destinadas às edificações, as áreas destinadas ao ajardinamento e as áreas
de infra-estrutura, incluindo-se nestas últimas os acessos ao reservatório.
11.3.5 Da Responsabilidade
As autorizações afetas à utilização e implantação de equipamentos na
área de propriedade da CEEE-GT estão subordinadas ao que segue:
N.G.23 – a responsabilidade total e exclusiva por todos os danos ou
prejuízos, pessoais ou materiais, causados a CEEE-GT, a seus prepostos ou a
terceiros, em conseqüência das obras e serviços autorizados, além de todas as
despesas decorrentes de serviços e obras que, a critério exclusivo da CEEE-GT, se
tornem necessários em conseqüência da autorização, deverão ser custeadas pelos
autorizados;
N.G.24 – os autorizados deverão assumir postura de responsabilidade
ambiental no uso do reservatório e entorno, principalmente nas áreas da CEEE-GT,
podendo ser responsabilizados criminalmente por qualquer ilegalidade cometida contra
os recursos naturais;
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N.G.25 – no caso de não cumprimento de qualquer das Normas citadas
neste Zoneamento e no Plano, e que se a qualquer tempo ficar constatado prejuízo à
geração de energia ou ao conjunto reservatório, ilhas e entorno, a CEEE-GT, de acordo
com a legislação vigente, estará no direito de promover a limpeza e reconstituição da
área, sem que isso lhe acarrete qualquer ônus.

11.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ZONEAMENTO PROPOSTO
A descrição das zonas, suas restrições e permissões, bem como o mapa
de zoneamento, constituem a proposta desenvolvida para análise e encaminhamento
à FEPAM/RS, órgão que aprovará o Plano.
Para verificação da efetiva influência da proposta de zoneamento no
entorno do Reservatório Itaúba, foi realizada uma análise quantitativa das áreas (ha)
de cada zona proposta, conforme pode ser verificado no quadro 11.4.1.
O total de terras distantes até 100 metros do reservatório é de
1.431,36ha. A distribuição de zonas nesta faixa de terra é mostrada no quadro 11.4.1.
Quadro 11.4.1 – Quantitativos do zoneamento proposto para o entorno do
Reservatório Itaúba.
Trecho/Zonas

ZPA

ZPR

ZPD

ZPT

ZUP

ZUP.f

TOTAL

Áreas das zonas (ha)

1285,75

11,95

24,61

2,12

83,47

23,12

1.431,36

% em relação ao total da
faixa de 100m

89,85%

0,8%

1,7%

0,1%

5,8%

1,62%

100,0%

ZUR e ZSR, correspondentes à superfície do reservatório ou do rio à
jusante da barragem, têm áreas totais de 1.262 ha e 85,09ha, respectivamente.
*Destaca-se que para a Zona de Preservação com Possível Passagem
para Dessedentação Animal – ZPD – dispostas sobre áreas agricultadas sua
implantação tem regime especial conforme especificado no item 11.2.6.1. Os
primeiros 10 m são implantados imediatamente (faixa de 0 a 10m de distância do
Nível Máximo Normal - NMN) e os restantes 20 m (faixa de 10 a 30m do NMN) tem
condições de uso e restrições específicas até o poder público municipal determinar os
usos sustentáveis que podem ser realizados neste trecho.
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XII COMPATIBILIZAÇÃO DO ZONEAMENTO COM
PLANOS E PROGRAMAS RELACIONADOS AO
RESERVATÓRIO
12.1 INTRODUÇÃO
A implantação do Zoneamento e do Plano de Uso e Ocupação do Solo no
entorno do Reservatório Itaúba, deve respeitar o conjunto de diretrizes, planos, programas
e leis, de abrangência municipal, estadual e federal, visando garantir a coerência entre as
ações executadas, assim como aumentar a eficiência e eficácia das atividades previstas,
pela conjugação consciente e planejada das iniciativas.
Desta forma, são descritos os planos, programas e normas, em todas as
instâncias do poder público, que influenciam nas definições da proposta de zoneamento e
nos programas estabelecidos pelo Plano de Uso.
12.2 PLANOS, PROGRAMAS E NORMAS VIGENTES
São apresentadas as definições vigentes relevantes para a proposta de
zoneamento.
12.2.1 Programas Ambientais da CEEE-GT
A gestão ambiental, de responsabilidade e de interesse da CEEE-GT, fica
restrita à área marginal de sua propriedade, à manutenção da qualidade d’água e aos
efeitos ambientais originados da operação do reservatório. Esta limitação territorial é
excedida quando o objeto for educação ambiental ou quando forem localizadas
ocorrências que venham ou possam vir a prejudicar a qualidade e quantidade da
matéria prima para a atividade industrial de produção de energia elétrica.
A CEEE-GT/Área de Geração atualmente mantém os seguintes programas
ambientais implantados: Monitoramento da Fauna Íctica, Monitoramento da Qualidade da
Água, Fiscalização Ambiental, Monitoramento do Assoreamento dos reservatórios e
Programa de Educação Ambiental e demais ações.
12.2.2 Manual de Gestão Sócio-Patrimonial e Ambiental da CEEEGT
Visando regularizar a ocupação do entorno do reservatório, a ANEEL
classificou as áreas marginais ao lago e as ilhas em três zonas. Estas zonas foram
descritas no Manual de Gestão Sócio-Patrimonial e Ambiental da CEEE-GT como
medidas normativas para a utilização do entorno dos seus reservatórios, cada qual
com suas restrições. As definições das zonas são:
Zona A – Faixa de terra compreendida entre a cota máxima normal de
operação do reservatório e a cota máxima maximorum, constituindo-se na faixa de
segurança, incluindo-se as ilhas.
Zona B – Faixa de terra compreendida entre a cota máxima maximorum
e a cota de desapropriação, incluindo-se as ilhas.
Zona C – É a área compreendida pelo corpo d’água até sua cota máxima
normal de operação.
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Figura 12.2.1 – Situação das zonas (ou áreas) definidas pela ANEEL para classificação das áreas
marginais ao lago e ilhas.

A seguir, definem-se as restrições de utilização das zonas.
Quanto às Zonas A, B e C, proíbe-se:
•

Instalações sanitárias, tratamentos de esgoto, fossas, poços
incineradores, lançamento de efluentes residenciais ou industriais
não tratados e outros poluentes;

•

Instalações de aterros sanitários, depósitos e lançamentos de lixo
ou entulhos de qualquer espécie.

Nas Zonas A e C proíbe-se a construção de edificações:
•

Residenciais;

•

Institucionais;

•

Coletivas;

•

Igrejas, templos e similares;

•

Palafitas;

•

Escolas, cinemas e teatros;

•

Hospitais e postos de saúde;

•

Destinadas a serviços públicos;

•

Comerciais;

•

Industriais;

•

Abatedouros de modo geral;

•

Depósitos ou armazéns de qualquer tipo;

•

Para utilização ou estocagem de produtos e embalagens de
produtos tóxicos.
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Nas Zonas A e B, proíbe-se:
•

Cortes e retirada de maciços florestais existentes na área de
concessão, sejam naturais ou cultivados;

•

Edificações e instalações destinadas à criação de animais;

•

Exploração de cultivos agrícolas anuais ou permanentes.

12.2.3 Planos Diretores Municipais
Os municípios de Salto do Jacuí, Júlio de Castilhos, Estrela Velha e
Pinhal Grande não dispõem de Plano Diretor. A definição de áreas urbanas, ou seja,
dos perímetros urbanos da sede e dos distritos municipais é feita através de legislação
municipal própria. Ressalta-se que a área urbana do Distrito sede do município de
Salto do Jacuí está inserido na faixa de 1.100m definida para o zoneamento. Na Lei
Orgânica dos Municípios existem artigos que se referem às diretrizes para a política
urbana e política ambiental municipal.
12.2.4 Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí
O plano de Bacia do Alto Jacuí encontra-se em etapa inicial de
discussão. Não há diretrizes definidas para o uso da água nesta etapa.
12.2.5 Pró-Guaíba
O Pró-Guaíba é um programa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul
para promover o desenvolvimento sócio-ambiental da Região Hidrográfica do Guaíba. O
Programa, concebido em 1989 e com duração prevista de 20 anos, surgiu a partir da
consciência ambientalista do Estado. A Região Hidrográfica do Guaíba é formada por mais
de 250 municípios, nos quais se inclui Salto do Jacuí, Estrela Velha, Pinhal Grande e Júlio de
Castilhos e a bacia hidrográfica ocorrente nestes (Alto-Jacuí) (PRÓ-GUAÍBA, 2008).
Em 2000, o Subprograma Parques e Reservas do Pró-Guaíba elaborou o
projeto “ESTUDOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE PARQUES E RESERVAS
NATURAIS NA BACIA DO GUAÍBA”. Dentro do subprojeto “INDICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE
NOVAS ÁREAS DE PROTEÇÃO NA BACIA DO GUAÍBA” (MCN/FZBRS/STE/BECK, 2002), foi
realizado um Diagnóstico e Zoneamento da região da UHE Itaúba, mais especificamente no
entorno e proximidades do Reservatório Itaúba, visando avaliar as condições locais para a
implantação de uma Unidade de Conservação. Até o momento, este projeto consta apenas
como uma indicação. De qualquer modo, o Pró-Guaíba acrescenta conceitos amplos de
qualidade ambiental para todo o Sistema do Guaíba, e a adesão de hábitos de vida mais
sustentáveis e menos poluentes.
12.3 COMPATIBILIZAÇÃO DOS PLANOS COM O ZONEAMENTO
P RO P O ST O
O Zoneamento proposto considerou toda a legislação, planos e programas
vigentes, com abrangência no entorno do Reservatório Itaúba, para definir o regramento e
as diretrizes apresentadas. Toda a legislação vigente está compatível com a Proposta de
Zoneamento.
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XIII CONSOLIDAÇÃO DO PLANO
13.1 INTRODUÇÃO
Tendo em vista a consolidação do Plano de Uso e Ocupação do Solo no
entorno reservatório da UHE Itaúba, são propostos 08 (oito) programas. Os
programas propostos estão em consonância com as exigências do órgão ambiental
(FEPAM/RS) e em parte já são executados pela CEEE-GT nas suas ações de
manutenção da operação e conservação ambiental.
• Programa de Comunicação e Educação Ambiental;
• Programa de Consolidação das Zonas de Preservação Ambiental;
• Programa de Sinalização e Identificação do Zoneamento;
• Programa de Controle e Vigilância;
• Programa de Monitoramento do Reservatório;
• Programa de Monitoramento da Fauna;
• Programa de Apoio ao Desenvolvimento Turístico;
• Programa de Gerenciamento Ambiental.
O contexto em que são propostos os programas é de reservatório
implantado há mais de 50 anos, no qual os impactos ambientais decorrentes da
implantação foram absorvidos. Sendo assim, tem por objetivo principal a consolidação
dos conceitos introduzidos pelo Plano, garantindo a operação do reservatório para a
geração de energia, a preservação ambiental, a conservação em áreas de especial
interesse e a manutenção de usos múltiplos da água.
Os programas têm caráter orientativo das ações da CEEE-GT nas áreas
de sua propriedade e caráter sugestivo nas propriedades de terceiros. Desta forma, os
programas propostos envolvem outros atores sociais e institucionais que tem gerência
e responsabilidade sobre os diversos assuntos abordados: Prefeituras Municipais,
Batalhão Ambiental da Brigada Militar - BABM, Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM,
Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, Associação Riograndense de
Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER, Capitania dos
Portos e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, moradores do entorno do
reservatório, entre outros.
A consolidação deste Plano de Uso passará também pela definição, em
âmbito municipal, das condições específicas de preservação da faixa de 10 a 30m,
contada a partir do Nível Máximo Normal de operação, nas porções do zoneamento
onde é proposta Zona de Preservação com Possível Passagem para Dessetentação
Animal (ZPD) e ocorre uso consolidado para a agricultura. A principal definição se
refere ao estabelecimento dos tipos de agricultura que serão consideradas
sustentáveis e podem ser mantidas nesta faixa do zoneamento.
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13.2 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O Programa de Comunicação e Educação Ambiental tem dois contextos
de aplicação:
• (i) na divulgação do presente Plano de Uso e Ocupação do Solo tem
duração temporária e objetivos específicos de levar ao conhecimento dos
interessados a existência do Plano, seus conceitos e metas;
• (ii) na ação continuada de Educação Ambiental com vistas à preservação
(nas Zonas de Preservação Ambiental – ZPAs) e a conservação ambiental
em áreas de especial interesse, bem como a melhoria continuada do meio
ambiente no entorno do reservatório. Nesta ação continuada deverá ser
criado também um canal de comunicação permanente entre os atores
envolvidos.
13.2.1 Quanto à divulgação do Plano
A divulgação do Plano deverá ser introduzida nos programas de
divulgação da CEEE-GT de modo que cheguem as comunidades vizinhas do
reservatório as informações necessárias para que o conhecimento sobre as metas de
melhoria propostas facilite o engajamento das comunidades. Deverá ser aproveitado o
conhecimento colhido durante a elaboração do Plano, especialmente no que se refere
aos contatos realizados no âmbito da Prefeitura Municipal.
O conteúdo das informações deverá ser detalhado para a implantação
do programa, no entanto, deve-se priorizar informações referentes às permissões,
restrições e potencialidades na utilização do solo no entorno do reservatório, bem
como do próprio reservatório, decorrente do zoneamento que faz parte do Plano. Além
disso, devem ser divulgadas informações geradas no Programa de Consolidação das
Zonas de Preservação Ambiental (apresentado a seguir).
13.2.2 Quanto à ação continuada de Educação Ambiental
A CEEE-GT já realiza atividades de Educação Ambiental e é no contexto
destas atividades que deverão ser incorporados conceitos associados ao Plano de Uso
e Ocupação do Solo no entorno. Deverão ser priorizados temas referentes à
necessidade da manutenção da vegetação nas margens do reservatório, bem como da
necessidade da adoção de medidas de controle da poluição gerada pela presença
humana no entorno e no próprio reservatório (destinação adequada dos resíduos
sólidos e tratamento dos esgotos, por exemplo).
Além das palestras em escolas e visitantes da usina, já realizadas pela
CEEE-GT, deverão ser abordadas práticas consagradas da Educação Ambiental, tais
como:
• Visitas monitoradas aos reservatórios e instalações;
• Divulgação das opções de Passeios em trilhas ecológicas;
• Publicações: abordagem de assuntos relativos aos recursos naturais da
região;
• Educação ambiental para funcionários;
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• Atividades com a comunidade e campanhas de conscientização ambiental
sobre temas específicos (lixo, esgoto, plantio de árvores, etc.);
Essas atividades poderão ser implantadas em comunidades dos
municípios limítrofes, com ênfase nos lindeiros situados até 1.100m do reservatório.
13. 3

PROGRAMA
DE
CONSOLIDAÇÃO
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

DAS

ZONAS

DE

O Programa de Consolidação das Zonas de Preservação Ambiental
(ZPAs) está proposto para coordenar a atuação dos diversos agentes responsáveis
pela consolidação das metas do Plano de Uso e Ocupação do Solo do entorno do
reservatório da UHE Itaúba.
Este Programa é proposto em três vias fundamentais:
• (i) Titulação das áreas de propriedade da CEEE-GT.
• (ii) Recuperação das áreas degradadas.
• (iii) Sinalização e identificação do zoneamento do uso do solo proposto.
13.3.1 Titulação das áreas de propriedade da CEEE-GT.
Através desta atividade a CEEE-GT buscará a compatibilização de
situações desconformes com lindeiros ocupantes de ZPAs de propriedade da CEEE-GT.
As ações deverão ser tomadas à luz do Plano de Gestão SócioPatrimonial e Ambiental existente na empresa e já empregado nestes casos e em
outros casos no relacionamento com os lindeiros da sua propriedade.
Procedimentos específicos deverão ser detalhados para o caso, por
exemplo, da cedência de áreas para uso turístico (ver Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Turístico) ou para corredores de dessedentação animal, corredores
de acesso público ao reservatório, ou construções de baixo impacto ambiental,
conforme disposto no Art. 11º da Resolução nº. 369/2006 do CONAMA.
13.3.2 Recuperação das Áreas Degradadas
No Zoneamento do uso do Solo proposto no presente Plano, a partir das
informações colhidas no Diagnóstico Sócio-Ambiental (também realizado no âmbito do
Plano), foram determinados trechos de ZPAs em que houve alterações que demandam
recuperação ambiental. Estes trechos foram demarcados no zoneamento como ZPR –
Zona de Preservação Ambiental a ser recuperada.
A recuperação de áreas degradadas deverá ser realizada inicialmente
nestes trechos de ZPAs que precisam de recuperação (as ZPRs).
As ZPRs demandam projetos específicos. No caso da revegetação
deverão ser utilizadas espécies nativas locais, de acordo com as listas de espécies
vegetais levantadas no Diagnóstico Sócio-Ambiental (Cap. 6.2.1 - Caracterização da
Cobertura Vegetal) no âmbito do Plano de Uso e Ocupação do Solo.
A recuperação de áreas degradadas será de responsabilidade de cada
proprietário, sendo que a CEEE-GT deverá atuar nos trechos das ZPRs que são de sua
propriedade.
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13. 4

PROGRAMA DE
ZONEAMENTO

SINALIZAÇÃO

E

IDENTIFICAÇÃO

DO

O Zoneamento proposto estabeleceu zonas e áreas com diferentes
níveis de restrições, permissões e potencialidades (ver descrição de cada uma das
zonas no Cap. XI – Proposta de Zoneamento). Neste contexto, será especialmente nas
zonas (trechos até 100m do reservatório) inseridas nas ZPAs (conforme mostra o
mapa de zoneamento, existem ZPAs e zonas de uso), que deverão ser tomadas
medidas de sinalização e identificação. Estas zonas estão mostradas no quadro 13.4.1.
Nas ZPAs ocorre o maior nível de restrição ambiental, a qual precisará ser sinalizada e
informada aos transeuntes e moradores do entorno.
Quadro 13.4.1 – Zonas e Áreas do Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo.
Categoria

Trecho
Reservatório

Zonas/Áreas

Descrição

ZSR

Zona de Segurança do Reservatório

ZUR

Zona de Uso Potencial do Reservatório
ZPA - Zona de Preservação
Ambiental
ZPR – Zona de Preservação
Ambiental a ser Recuperada

ZPA
ZONAS
Faixa de 100m

Zonas de
Preservação
Ambiental

ZPD - Zona de Preservação
Ambiental com Possível Passagem
para Dessedentação Animal
ZPT - Zona de Preservação
Ambiental com Potencial Uso para
Turismo e Lazer

ZUP
ZUP.f

ÁREAS

Faixa dos 100 aos
1.100m

Zona
de
Uso
Agrossilvipastoris

Potencial

para

atividades

Zona de Uso Potencial para Atividades
Agrossilvipastoris com Fragilidade Ambiental

APV

Área de Preservação da Vida Silvestre

ACV

Área de Conservação da Vida Silvestre

AUU

Área de Uso Urbano

AUD

Área de Uso Diversificado

Outras duas zonas de especial interesse são as zonas no interior do
reservatório: a ZSR – Zona de Segurança do Reservatório e a ZUR – Zona de Uso
Potencial do Reservatório. Ambas precisarão ser delimitadas (separadas) e sugere-se
a adoção de bóias para esta separação. A figura 13.4.1 apresenta detalhe destas
zonas.
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ZUP.f

ZUR

ZUP
ZPA

ZUP
ZPD

AUD

ACV
ZUR
ZUP.f

ZPA

ZSR

ZPA
ZUP

ZPA
ZUP

APV

ACV

APV
ZSR
AUD

Figura 13.4.1 – Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo no entorno do Reservatório Itaúba.

A sinalização das zonas e suas restrições deve ser realizada no local por meio de
dizeres e frases que façam alusão às restrições, permissões e potencialidades.
Sobre os agentes responsáveis:
• A CEEE-GT com atuação direta nas áreas de propriedades da CEEE-GT;
• Os demais atores sociais e institucionais envolvidos: Prefeitura Municipal,
BABM, FEPAM, IBAMA, Proprietários lindeiros até 1.100m do reservatório
com atuação nas demais áreas do zoneamento do uso do solo proposto.
13.5 PROGRAMA DE CONTROLE E VIGILÂNCIA
O Programa de Controle e Vigilância, a exemplo do Programa de
Consolidação das ZPAs, também tem dois contextos distintos de atuação: a CEEE-GT
nas áreas de sua propriedade e os demais atores (BABM, IBAMA, FEPAM, Prefeitura
Municipal, entre outros) nas demais áreas.
No caso da CEEE-GT, este programa deverá ser realizado no âmbito da
Gestão Sócio–Patrimonial. Esta gestão, estabelecida especificamente, em Manual
próprio da empresa, determina os procedimentos de fiscalização geral da propriedade
da CEEE-GT. Estas atividades envolvem a vigilância do patrimônio (terras) de
responsabilidade da Companhia, a conservação e melhoria dos parâmetros
ambientais, o uso das margens, o atendimento a ocorrências extraordinárias (como
por exemplo: acidentes ambientais) e o relacionamento com a sociedade.
O presente programa, do ponto de vista da propriedade da CEEE-GT,
tem por objetivo incorporar na fiscalização já realizada, a verificação das ações
decorrentes do Plano.
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Quanto à vigilância do reservatório, o programa deverá ter atuação, à
semelhança do que faz atualmente, de forma a inibir atividades de pesca predatória
praticada nos reservatórios.
Atualmente o BABM já aborda os pescadores para verificação dos
petrechos utilizados e do porte da carteira de Pescador Amador. Todo o material e
embarcações dos pescadores encontrados em situação irregular são apreendidos e
apresentados à autoridade judiciária.
Além desta medida, a ser mantida e intensificada dentro do possível e
necessário, devem ainda ser fiscalizadas as áreas terrestres (entorno), visando à
redução da caça e do desmatamento ilegal, além da autuação por depósito de lixo em
locais inadequados.
Do ponto de vista dos demais atores, que têm prerrogativa de atuação
fiscalizatória na área de terceiros, sugere-se atuações específicas ou abrangentes.
13.6 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO RESERVATÓRIO
O presente programa de monitoramento tem por objetivo implantar os
programas de monitoramento da qualidade da água e do assoreamento no
Reservatório Itaúba, os quais a CEEE-GT já realiza em outros reservatórios.
13.6.1 Quanto ao monitoramento da qualidade da água
O programa de monitoramento da qualidade da água envolverá a coleta
de amostras de água para a análise de parâmetros físico-químicos que permitam aferir
a qualidade da água no período da amostragem.
Deverão ser escolhidos parâmetros que sejam representativos de
potenciais contaminações da água pelas atividades antrópicas presentes no entorno do
reservatório, tais como DBO, OD, Coliformes, indicativos da presença de esgotos
domésticos ou de atividade agropecuária.
A escolha dos locais para as amostragens também deverá ser realizada
tendo por princípio a associação de causas e efeitos no caso da verificação de
contaminação ou piora da qualidade da água. Num caso destes, a piora na qualidade
da água ou a verificação de uma possível contaminação poderá indicar ações a serem
incorporadas em outros programas (de Recuperação de Áreas Degradadas ou de
Controle e Vigilância, por exemplo).
A determinação da periodicidade também deverá contemplar possíveis
sazonalidades nas condições naturais do reservatório (flutuação dos níveis) ou
sazonalidades decorrentes das atividades antrópicas (maior afluxo de pessoas ao
entorno ou no reservatório, ou períodos de safras agrícolas).
13.6.2 Quanto à realização de campanhas batimétricas
O conhecimento da variação batimétrica e uma conseqüente perda de
volume útil do reservatório (significativa), além de permitir a melhor condição de
operação proporciona - à semelhança de uma alteração nos parâmetros de qualidade
da água – que sejam deflagradas ações corretivas ou mitigadoras.
A realização de campanhas batimétricas também já é realizada pela
CEEE-GT. O programa, neste aspecto não deverá alterar procedimentos já realizados,
e sim, confirmá-los.
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13.7 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA
Tendo em vista a definição de Zonas e Áreas de Preservação ou
Conservação da Vida Silvestre na etapa de Zoneamento Ambiental, sugere-se o
monitoramento da fauna silvestre na região, visando à reavaliação da eficiência do
Zoneamento proposto e potenciais necessidades de manejo local.
Quanto à freqüência do monitoramento, deverão ser detalhadas
campanhas de levantamento de campo que, preferencialmente no primeiro ano,
contemplem a sazonalidade das estações do ano. O Programa deve abranger as áreas
alagadas (reservatório e tributários próximos - ictiofauna) e o entorno até os 100m
(vertebrados terrestres).
Para a avaliação de cada grupo de vertebrados devem ser usadas as
metodologias usuais de monitoramento, sempre escolhendo-se as técnicas menos
invasivas e menos extrativas. A CEEE-GT já mantém um monitoramento trimestral da
fauna íctica nos seus reservatórios.
Os monitoramentos de toda a fauna de vertebrados poderão ser
viabilizados em parceria da CEEE-GT com instituições de pesquisa biológica ou
Universidades (Departamentos de Zoologia, Ecologia ou Genética de Vertebrados),
visando o aproveitamento dos dados em trabalhos de mérito científico, a
responsabilidade metodológica dos coletores e a ampla divulgação científica e pública
dos resultados.
13.8 PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
O Zoneamento Ambiental realizado no âmbito do Plano de Uso e
Ocupação do Solo identificou áreas com potencial turístico ou uso turístico
consolidado.
O presente programa de apoio ao desenvolvimento turístico não tem por
conceito a implantação de ações diretas e de fomento ao turismo e lazer nos
reservatório e entorno, tais como a implantação de estruturas, divulgação, promoções,
etc. Tem isto sim, o objetivo de apoiar iniciativas voltadas ao turismo sustentável.
O apoio do qual trata o presente programa se refere à análise e
aprovação de propostas turísticas para o entorno do reservatório, com a possível
cedência de áreas de propriedade da CEEE-GT para as iniciativas da Prefeitura
Municipal, através de sua respectiva Secretaria de Turismo.
Estas propostas serão avaliadas à luz da legislação ambiental, das
permissões, restrições e potencialidades descritas no Zoneamento de Uso do Solo do
Plano e deverão ser levadas a CEEE-GT com itens que possam subsidiar a decisão, tais
como:
• Definição da conceituação do empreendimento;
• Apresentação de estudos de viabilidade técnica e ambiental;
• Apresentação de projetos conceituais, básicos e executivos.
O regulamento norteador para a permissão de uso turístico das áreas do
entorno dos reservatórios, especialmente no que se refere à extensão da área
concedida, será o disposto no parágrafo 4º, Art. 4º da Resolução 302/2002 do
CONAMA que diz que: “... O plano ambiental de conservação e uso poderá indicar
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áreas para a implantação de pólos turísticos e de lazer no entorno do reservatório
artificial, que não pode exceder a dez por cento (10%) da área total de seu entorno
...”. Neste contexto, será também considerada que a disponibilidade para futuras
áreas está associada à manutenção das áreas já consolidadas (menor do que 10%
portanto, tendo em vista já existirem áreas atualmente consolidadas).
13.9 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL
O programa de gerenciamento ambiental deverá contemplar a
coordenação das ações voltadas à consolidação do Plano de Uso e Ocupação do Solo.
Sob a integração do gerenciamento ambiental deverá ser estabelecido
cronograma integrado para os diversos programas propostos no âmbito do Plano, bem
como responsabilidade de atuação.
Através do programa de gerenciamento ambiental deverá ser realizada
uma avaliação integrada de indicadores de desempenho e efetividade dos diversos
programas ambientais.
De uma maneira geral, supõe-se que os sete programas de consolidação
do Plano possam ser divididos em três tipos de ações a serem coordenadas pelo
programa de gerenciamento ambiental (ver figura 13.9.1): (i) Ações externas que são
caracterizadas pela atuação da CEEE-GT no entorno dos reservatórios, em áreas de
sua propriedade, para execução, fiscalização ou informação; (ii) Ações de
monitoramento (da qualidade ambiental) e; (iii) Ações indiretas em que se encaixa o
programa de apoio ao desenvolvimento turístico, em que a CEEE-GT atua
indiretamente, através da cedência de áreas (a partir de propostas previamente
avaliadas).
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Programa de Gerenciamento Ambiental
Ações Externas

Monitoramentos

Ações Indiretas

Programa de
Comunicação
e Educação
Ambiental

Programa de
Monitoramento
do Reservatório

Programa de
Apoio ao
Desenvolvimento
Turístico

Programa de
Consolidação das
Zonas de
Preservação
Ambiental

Programa de
Monitoramento
da Fauna

Programa de
Sinalização e
Identificação do
Zoneamento

Programa de
Controle e
Vigilância

Figura 13.9.1 – Lista dos programas ambientais, de consolidação do Plano de Uso e Ocupação
do entorno do reservatório, a serem gerenciados.

Cabe sempre destacar que o gerenciamento ambiental, bem como os
demais programas propostos, têm sempre em vista o contexto de atuação direta da
CEEE-GT nas áreas de propriedade desta e pressupõe a atuação de outros atores nas
áreas de terceiros.
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XIV CONCLUSÃO E REAVALIAÇÃO
14.1 CONCLUSÕES GERAIS
De forma a permitir uma avaliação geral dos dados obtidos a partir do
Diagnóstico Sócio-Ambiental do entorno do Reservatório Itaúba, e as definições do
Zoneamento Ambiental e do Plano de Uso e Ocupação do Solo conseqüentes, apresenta-se
uma conclusão geral dos principais tópicos caracterizadores da situação atual e das
proposições para o Reservatório Itaúba:
1. O Reservatório Itaúba localiza-se na porção centro-norte do Estado
do Rio Grande do Sul e se insere no território dos municípios de
Estrela Velha, Júlio de Castilhos, Pinhal Grande e Salto do Jacuí;
2. O objetivo do reservatório é fornecer matéria prima para a
geração de energia na Usina Hidrelétrica Itaúba, que opera com
potência de 500 MW;
3. A Usina Hidrelétrica Itaúba está em operação desde 1978, e é o
quarto aproveitamento do Rio Jacuí a contar de sua nascente
(39km à jusante da UHE Governador Leonel de Moura Brizola);
4. A barragem possui 97 metros de altura Reservatório Itaúba possui
13,29km² de superfície e 140,55km de perímetro;
5. A cota de desapropriação no entorno do reservatório corresponde à
cota na altitude 183,450 metros, equivalente à cota no nível máximo
normal da água;
6. No entorno do reservatório existem 101 propriedades lindeiras,
das quais 40 se encontram no município de Estrela Velha, 26 em
Salto do Jacuí, 25 em Pinhal Grande e 5 em Júlio de Castilhos,
além de 5 não encontrados;
7. Do total dos lindeiros, 59,41% (n=60) utilizam a propriedade
como moradia permanente, das quais 85% (n=51) realizam
atividades de plantio, 6,67% (n=4) com plantio e pecuária e
1,67% (n=1 de cada) realizam apenas pecuária ou extração de
pedras. Dos demais lindeiros, 21,78% (n=22) foram cadastrados
como plantio (soja, milho, trigo e outras culturas menos
ocorrentes, como erva-mate), 9,90% (n=10) como pecuária, das
quais 27,27% (n=6) consorciam a pecuária com a agricultura e
10% (n=1) com a extração de pedras, além de 5,94% (n=6)
para o comércio (extração de pedras), e 2,97% (n=3) para a
geração de energia (CEEE-GT);
8. O lazer e a pesca associados ao reservatório são as principais
atividades realizadas pelos lindeiros, sendo citadas em 87,13%.
Os lindeiros registrados como pecuária (n=10; 9,9% do total de
lindeiros), utilizam o reservatório para dessedentação animal. O
restante (n=3; 2,97%) são as usinas da CEEE-GT que utilizam a
água para geração de energia;
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9. Todas as propriedades lindeiras são propriedades particulares,
não havendo invasores de terras da CEEE-GT;
10. O uso principal das águas do reservatório para o lazer é para
banho e passeios de barco particulares, bem como demanda de
visitas na própria Usina de Itaúba;
11. Apesar do grande potencial turístico e sinalização indicativa, não
existem equipamentos turísticos em funcionamento, sendo o uso
turístico informal e em pequena escala, sem infra-estrutura e
divulgação apropriados;
12. Segundo a irretroatividade da Lei, constante no Art. 5º, XXX, da
Constituição Federal de 1988 e Art. 6º da Lei de Introdução ao
Código Civil de 1942, a lei passa a vigorar a partir da sua publicação.
Dessa forma, os limites mais restritivos previstos na legislação
posterior ao evento não se aplicam a empreendimentos antigos, não
podendo retroagir para alcançar o Reservatório Itaúba;
13. Nos trechos onde foi definido uso agrossilvipastoril consolidado, a
ZPA também equivale a 30 metros de largura;
14. Para o Zoneamento Ambiental do Reservatório Itaúba e entorno,
foram definidas oito Zonas e quatro Áreas, sendo as Zonas
localizadas dentro do reservatório, rio à jusante e entorno até os
100m de distância da cota máxima normal de operação, e as Áreas,
localizadas na faixa situada entre os 100 e os 1.100 metros de
distância do reservatório;
15. Nas terras de propriedade da CEEE-GT o Zoneamento é Normativo e
nas terras de propriedade de terceiros ele é Indicativo, baseado na
situação ideal e respaldado pela legislação;
16. Dentro do reservatório foram definidas as Zonas de Segurança
(ZSR), onde é proibido o uso público e a Zona de Uso Potencial do
Reservatório, onde este é permitido, dentro de normas estabelecidas
visando o múltiplo aproveitamento sem conflito com o objetivo maior
do reservatório, que é a geração de energia;
17. No entorno até 100 metros de distância, foram criadas três Zonas de
Preservação Ambiental, com situações específicas, uma Zona de Uso
Potencial para Atividades Agrossilvipastoris (ZUP) onde estas foram
consideradas consolidadas e a Zona de Uso Potencial para Atividades
Agrossilvipastoris com Fragilidade Ambiental (ZUP.f) -, sendo que as
duas ultimas consideraram os usos consolidados;
18. As quatro Zonas de Preservação Ambiental são:
o ZPA - Zona de Preservação Ambiental propriamente dita,
correspondente à 100 metros;
o ZPR - Zona de Preservação Ambiental a ser Recuperada, onde a
zona deve ser previamente recuperada e revegetada, se for o
caso, para posteriormente ser preservada;
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o ZPD - Zona de Preservação Ambiental com Possível Passagem
para Dessedentação Animal, corresponde à faixa de30m a partir
do reservatório, em frente da Zona de Uso Potencial para
Atividades Agrossilvipastoris (ZUP). Nesta zona há uma condição
especial quando a mesma estiver disposta sobre área com
produção agrícola consolidada. A condição especial se refere a
implantação em faixas de 0-10m a partir do NMN imediatamente
e os restantes 20m (faixa de 10-30m do NMN) tem permissões e
restrições diferenciadas até que os municípios determinem os
tipos de usos sustentáveis que poderão ser mantidos;
o ZPT – Zona de Preservação Ambiental com Potencial Uso para
Turismo e Lazer, corresponde à 100m de largura em trechos onde
a ZPA possui uso turístico ou de lazer, de baixo impacto,
consolidados ou com potencial para tal.
19. No entorno entre os 100 e os 1.100 metros de distância, situam-se
as 04 (quatro) Áreas, quais sejam: Área de Preservação da Vida
Silvestre (APV), correspondente às APPs ocorrentes nas margens de
cursos hídricos (30m) ou em terrenos com declividade superior à
45º; Área de Conservação da Vida Silvestre (ACV), definidas em
locais com matas remanescentes ou ocorrência de áreas de
fragilidade ambiental Alta ou Muito Alta, Área de Uso Urbano (AUU),
onde foram identificadas áreas com uso urbano consolidado e Área
de Uso Diversificado (AUD), nos demais trechos com usos múltiplos;
20. Foram definidos 08 (oito) Programas para a consolidação do Plano
por parte da CEEE-GT, FEPAM, Prefeitura Municipal, comunidade
lindeira do reservatório e população em geral;
21. Os Programas são: Comunicação e Educação Ambiental,
Consolidação da Área de Preservação Permanente, Sinalização e
Identificação do Zoneamento, Controle e Vigilância, Monitoramento
do Reservatório (níveis e qualidade da água e levantamentos
batimétricos), Monitoramento da Fauna, Apoio ao Desenvolvimento
Turístico e Gerenciamento Ambiental.
14.2 SUGESTÃO DE REAVALIAÇÃO
O Plano de Uso e Ocupação do entorno do Reservatório Itaúba deverá ser
reavaliado à luz dos resultados obtidos após sua implantação. O Programa de Controle e
Vigilância deverá representar importante ferramenta para esta reavaliação.
Além disso, a reavaliação dos Planos, por parte do órgão fiscalizador
ambiental, poderá ser realizada por intermédio do instrumento de licenciamento ambiental
das atividades potencialmente poluentes ocorrentes ou que venham a se instalar no
entorno do reservatório.
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XVI ANEXOS
16.1 GLOSSÁRIO
Afinidade ácida - Rocha ígnea, supersaturada, com mais de 60% de sílica (SiO2).
Afinidade básica - Rocha ígnea com teor de sílica entre 44% e 52%, relativamente
ricas em Fe, Mg e Ca.
Ágata - Mineral, variedade de calcedônia, que apresenta bandas rítmica e/ou
variavelmente coloridas.
Agravo de Instrumento - Recurso judicial interposto para alterar as decisões
intermediárias no curso do processo.
Alta pressão atmosférica – Quando o ar da atmosfera superior tende a descer para
a superfície, ajudado pela força da gravidade e por movimentos descencionais do ar,
caracteriza-se uma alta pressão atmosférica, pois o ar acumula-se em superfície. Os
valores são representados em milibares (mb) e possuem valores acima de 1013mb.
Alumínico - Teor elevado de alumínio extraível (> 4cmol/kg), além de apresentar alta
saturação por Al (>50%) e/ou baixa saturação por bases (V<50%).
Análise rítmica – Técnica que permite analisar a sucessão dos tipos de tempo (ritmo
climático), podendo-se identificar as massas de ar e correntes perturbadas que
dominam sobre dada região.
Anticiclone – Áreas da superficie terrestre onde configura-se uma alta pressão
atmosférica, em geral, são as áreas produtoras das massas de ar e possuem um
movimento no sentido anti-horário no Hemisfério Sul (e horário no Hemisfério Norte),
se vistas de cima.
Antrópicas - Relativo à humanidade, à sociedade humana, à ação do homem. Termo
de criação recente, empregado por alguns autores para a qualificar: um dos setores
do meio ambiente, o meio antrópico, compreendendo os fatores sociais, econômicos e
culturais; um dos subsistemas do sistema ambiental, o subsistema antrópico. (2)
Relativo à ação humana (Resolução CONAMA 012/94). (3) Referente ao período
geológico em que se registra a presença dos humanos na Terra. (4) Refere-se á ação
humana sobre a natureza.
Aqüífero anisotrópico - Aqüífero cujas propriedades hidráulicas variam em função
da direção considerada
Aração - O processo de revolver um terreno agrícola com um arado, equipamento
mecânico tracionado. Sua finalidade é descompactar a terra para um melhor
desenvolvimento das raízes. Expõe o subsolo à ação do sol, ajudando a aumentar a
temperatura e apressar o degêlo. Também enterra restos de culturas agrícolas
anteriores ou ervas daninhas porventura existentes. Melhora ainda a infiltração de
água no solo.
Área de Preservação Permanente - Área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º do
Código Florestal (Lei nº. 4.771, de 15 de setembro de 1965), coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
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paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas.
Argilúvico - Solos com horizontes B textural (horizonte com incremento de argila em
relação ao horizonte A ou E) ou B nítico (horizonte com baixo gradiente textural em
relação ao horizonte A) imediatamente abaixo do horizonte A.
Argissolo - Horizonte subsuperficial mais argiloso no perfil. Solos profundos a muito
profundos e bem drenados.
Assoreamento - É a obstrução, por sedimentos, areia ou detritos quaisquer, de um
estuário, rio, ou canal. Pode ser causador de redução da correnteza.
Autobrechas - Brecha formada pela fragmentação de porções previamente
solidificadas de um determinado derrame de lavas. Os fragmentos são cimentados
pela lava do próprio derrame.
Baixa pressão atmosférica – Diz-se quando o ar em superfície apresenta uma
tendência a se elevar na atmosfera, seja por influência térmica (o ar quanto mais
quente, mais leve, e tende a subir na atmosfera), ou por influência dos movimentos
atmosféricos (verticais ascendentes). As baixas pressões conseguem vencer a força
contrária exercida pela gravidade terrestre, e são representadas em milibares (mb);
uma baixa pressão é caracterizada por valores inferiores a 1013mb.
Baixo Impacto Ambiental – Conceito adotado neste trabalho é o definido na
Resolução CONAMA nº. 369/06 relativa às áreas de preservação permanente, que
avalia a intensidade dos danos potenciais a serem infligidos por determinada atividade
ao ambiente e a capacidade natural de absorção as alterações propostas. São
exemplos de atividades consideradas de baixo impacto ambiental: abertura de
pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões;implantação de
instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados;
implantação de corredor de acesso de pessoas e animais para obtenção de água;
implantação de trilhas para desenvolvimento de ecoturismo; construção de rampa de
lançamento de barcos e pequeno ancoradouro; construção de moradia de populações
extrativistas e tradicionais em áreas rurais da região amazônica ou do Pantanal, onde
o abastecimento de água se de pelo esforço próprio dos moradores; construção e
manutenção de cercas de divisa de propriedades; pesquisa científica; coleta de
produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas; plantio de
espécies nativas.
Bioma - Há diversos conceitos para bioma. O mais adotado é o da ecologia, que
conceitua bioma como uma comunidade biológica, ou seja, fauna e flora e suas
interações entre si e com o ambiente físico: solo, água e ar. São divididos em:
terrestres (ou continentais) e aquáticos A classificação oficial adotada na legislação
brasileira subdivide o Brasil em seis diferentes tipos de biomas, sendo eles: Amazônia,
Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa.
Brumo - Coloração marrom, coloração escura.
Calcedônia - Mineral variedade criptocristalina de quartzo que ocorre com hábito
fibroso.
Cambissolo - Solos em processo incipiente de formação. Solos rasos a profundos,
variam de bem drenados a imperfeitamente drenados, são solos em processo de
transformação.
P-0283-Tx149- Cap 16.1 - Anexo - Glossário

231

Capacidade específica - Parâmetro que corresponde à relação entre a vazão de uma
captação e o respectivo rebaixamento, expresso em m3/h/m.
Capões de Mata - Ilhas de mata fechada em meio a plantações ou áreas abertas.
Caule - Tronco da árvore.
Chernossólico - Solos com características intermediárias para a classe dos
Chernossolos.
Chernossolo - Solos escuros com alta fertilidade química. Solos rasos a profundos,
apresentam razoável teor de matéria orgânica, o que confere cores escuras ao
horizonte.
Ciclone - Áreas da superficie terrestre onde configura-se uma baixa pressão
atmosférica, em geral, são as áreas onde ocorrem chuvas e possuem um movimento
no sentido horário no Hemisfério Sul (e anti-horário no Hemisfério Norte), se vistas de
cima.
Coliforme fecal - bactéria que tem origem nas fezes do homem ou de algum animal
de sangue quente. Pode causar distúrbios intestinais e diarréia.
Confrontante - proprietário de terras que têm limite com as áreas desapropriadas
pela CEEE-GT para implantação do reservatório.
Corpos ígneos - Rocha que cristalizou a partir de um magma.
Corpos intrusivos - Rocha ígnea formada pelo resfriamento de magma que ascendeu
e se alojou em rochas pré-existentes da crosta.
Corredor vegetal - Termo genérico para designar a ligação entre dois habitats ou
ecossistemas que permite o trânsito de animais e amplia os habitats naturais.
Corrente perturbada – Diz-se de sistemas atmosféricos que, ao dominarem sobre
dada região, perturbam a estabilidade da atmosfera (tempo bom), produzindo chuva
(instabilidade atmosférica). Tem-se como exemplo de correntes perturbadas as
frentes frias, os furacões, tornados, ciclones.
DAP - Diâmetro a altura do peito.
Deferimento de liminar - Concessão do pedido formulado.
Densidade - É o número de indivíduos de cada espécie ou do conjunto de espécies
que compõem uma comunidade vegetal por uma dada superfície. A densidade relativa
diz respeito ao número de indivíduos total de uma mesma espécie por unidade de
área, e a densidade relativa revela, em porcentagem, a participação de cada espécie
em relação ao número total de indivíduos de todas as espécies.
Densidade Demográfica – concentração de habitantes no território expresso em
habitantes unidade de área.
Derrame vulcânico - Evento vulcânico de escoamento de lava.
Dinâmica - Parâmetro que expressa a influência de cada espécie na comunidade. A
dominância absoluta é obtida através da soma da área basal dos indivíduos (ou seja,
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diâmetro do tronco) de uma mesma espécie, por área. A dominância relativa
corresponde à participação da espécie em porcentagem, com relação à área basal de
todos os indivíduos de todas as espécies.
Disjunção tabular - Fragmentação de uma rocha em placas devido a processos
atectônicos, como a contração na consolidação de massas magmáticas.
Distrófico - Solos com saturação por base baixa (V<50%), na maior parte dos
primeiros 100cm do horizonte B.
Dobras de fluxo - Feição estrutural de encurvamento de camadas rochosas originada
durante o fluxo da lava.
Domínio morfoestrutural - Grandes conjuntos estruturais, que geram arranjos
regionais de relevo, guardando relação de causa entre si.
Efeito orográfico – Quando uma massa de ar está em deslocamento pela superfície
terrestre, ao encontrar uma barreira natural (relevo – montanha, serra, cordilheira)
sofre ascensão na atmosfera, cujo principal efeito é a ocorrência de chuvas. Quando
ocorrem chuvas em função da elevação de uma massa de ar por uma influência do
relevo, são chuvas produzidas por efeito orográfico ou orografia.
El Niño – Aquecimento das águas superficiillas do Oceano Pacifico, cuja explicação
científica para a ocorrência do fenómeno ainda inexiste. Na Região Sul, provoca
aumento na quantidade de chuvas, podendo provocar enchentes.
Elementos climáticos - Também chamados de indicadores ou variáveis climáticas,
meteorológicas ou atmosféricas, e que ocorrem na camada atmosférica que envolve o
planeta. Os elementos climáticos são perceptíveis pelos sentidos humanos, bem como
por instrumentos específicos de medida e são indispensáveis aos estudos do tempo e
do clima. Entre os principais elementos climáticos, tem-se a temperatura, precipitação
(chuvas), pressão atmosférica, ventos, insolação (horas de Sol durante 1 dia),
radiação solar, evaporação, nebulosidade, umidade do ar, dentre outros mais
específicos.
Embargo - Impedimento para dar andamento a qualquer obra.
Entorno - Inclui todos os fatores que influem na área ao redor do reservatório e tem
relação direta com o mesmo.
Entorno - território adjacente a uma população, a um determinado núcleo;
circunvizinhança, arredor, cercania.
Erodibilidade - Fator ou capacidade medida de diferentes tipos de solo ou terrenos
geológicos de serem erodidos por um determinado agente geológico com definida
intensidade de ação.
Erosividade - A erodibilidade dos solos, propriedade que retrata a facilidade com que
partículas são destacadas e transportadas, imprescinde de métodos adequados que a
caracterizem. Fator ou capacidade medida da intensidade dos diferentes agentes
geológicos (chuva, em especial, gelo, vento, rios, mares), em promover a erosão de
um determinado tipo de solo ou terreno geológico.
Escarpa - Face ou talude íngreme abruptamente
frequentemente apresentando afloramento de rochas.

cortando

a

morfologia,
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Escoamento superficial – Os rios apresentam um escoamento de sua nascente para
sua foz. Quando sua foz possui direção geral para o Oceano, diz-se que o rio
apresenta escoamento exorreico (para fora), quando a foz localiza-se no interior dos
continentes, o rio apresenta escoamento endorreico (para dentro dos continentes);
quando o rio não apresenta foz, em geral, em áreas de seca, que o curso d’água
desaparece em determinadas épocas do ano, diz-se escoamento arreico; e
escoamento criptorreico diz-se daqueles rios que atravessam cavernas, pois
desaparecem da superfície em alguns locais, ressurgindo em outros poucos metros ou
quilômetros de onde submergiu.
Espécie exótica - Espécies com origem em outra área, ou seja, uma espécie
introduzida em uma área onde não existia originalmente.
Espécie nativa - Espécie com origem na área em estudo.
Estratificação - Estrutura de rochas produzida pela disposição de sedimentos em
camadas, lâminas, lentes e outras unidades essencialmente tabulares.
Estrato emergente - Árvores mais altas da estrutura de uma comunidade arbórea.
Eutroférrico - Solos com caráter eutrófico e teores de Fe2O3 > 18%, na maior parte
dos 100 cm do horizonte B.
Eutrófico - Solos com saturação por bases alta (V>50%), na maior parte dos
primeiros 100 m do horizonte B.
Fácies - Termo geral para indicar o aspecto (a "face") da rocha e, assim, caracterizar
um tipo ou grupo de rochas em estudo.
Fase climática – Período (que pode ser se horas ou dias) em que uma dada região é
dominada por uma mesma massa de ar ou corrente perturbada. Quando essa massa
de ar ou corrente perturbada é substituída por outra, tem-se a mudança de fase
climática. Uma mesma fase climática pode agrupar diferentes tipos de tempo.
Fitossociológico - Ciência das comunidades vegetais, que envolve o estudo de todos
os fenômenos que se relacionam com a vida das plantas dentro das unidades sociais.
Retrata o complexo vegetação, solo e clima. (2) Parte da ecologia dedicada ao estudo
das associações e inter-relações entre as populações de diferentes espécies vegetais.
Floresta Caducifólia - Perdem suas folhas em alguma estação do ano.
Folhelhos - Rocha sedimentar laminada, de aspecto foliado, de granulometria fina, na
qual as superfícies de acamamento são de fácil separação.
Forragem - Vegetação Rasteira. Ex: Gramíneas.
Frente – Área de confronto entre duas massas de ar de diferentes temperaturas
(quente e fria). As regiões dominadas pela atuação de uma frente possuem como
característica básica o tempo nebuloso, com ou sem chuva. Se após a chuva, dominar
uma massa de ar com temperatura quente, chama-se Frente Quente; se após a chuva
dominar uma massa de ar com temperatura fria, diz-se Frente Fria.
Freqüência - Parâmetro que expressa o número de ocorrências de uma determinada
espécie nos diferentes quadrantes. Freqüência absoluta é obtida pela percentagem das
parcelas em que a espécie ocorre. Freqüência relativa para uma determinada espécie
é estimada com relação à soma total das freqüências absolutas.
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Função social da propriedade - A função social é cumprida quando a propriedade
rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos
em lei, sendo um dos requisitos a utilização adequada dos recursos naturais
disponíveis e preservação do meio ambiente
Geoprocessamento - Processamento informatizado de dados georreferenciados.
Utiliza programas de computador que permitem o uso de informações
cartografia|cartográficas (mapas, cartas topográficas e plantas) e informações a que
se possa associar coordenadas desses mapas, cartas ou plantas. Pode ser utilizado
para diversas aplicações. É um conjunto de conceitos, métodos e técnicas erigido em
torno do processamento eletrônico de dados que opera sobre registros de ocorrência
georreferenciados, analisando suas características e relações geotopológicas para
produzir informação ambiental.
Georreferenciadas - Georreferenciar uma imagem ou um mapa é tornar suas
coordenadas conhecidas num dado sistema de referência.
Gleba - o imóvel que ainda não foi objeto de parcelamento o solo para fins urbanos;
Gradagem - Etapa de preparação do solo para cultivo agrícola posterior à aração.
Após a aração, o solo ainda poderá conter muitos torrões, o que dificultaria a
emergência das sementes e o estabelecimento das culturas. Com a utilização do
implemento grade, os torrões são desfeitos e a superfície do solo torna-se mais
uniforme.
Háplico - Solos com teor de matéria orgânica >65% (por peso) e densidade do solo <
0,15 g/cm³.
Herbivoria - Interação entre animais e plantas na qual o animal se alimenta da
planta.
Hierarquia fluvial – Uma rede hidrográfica apresenta uma hierarquia quanto aos rios
que a compõem. Por exemplo, rios de Primeira Ordem são aqueles rios considerados
pequenos, geralmente nas nascentes dos grandes rios, e que não apresentam
afluentes (outros rios desembocando neles). Rios de Segunda Ordem são formados
pelo encontro de dois rios de Primeira Ordem; um rio de Terceira Ordem é formado
pelo encontro de dois rios de Segunda Ordem e assim sucessivamente. Os grandes
rios sul-rio-grandenses são, em geral, de Quarta e Quinta Ordem.
Húmico - Solos com horizonte A Húmico, representa um ambiente de elevada
acumulação de matéria orgânica, cores escuras, alta acidez e baixa saturação por
bases (V<65%).
Interesse social – O conceito adotado neste trabalho é o definido na Resolução
CONAMA nº. 369/06, relativa às áreas de preservação permanente, que considera a
integridade da vegetação a ser protegida e os aspectos sociais envolvidos na definição
de interesse social. A norma considera como de interesse social as seguintes
atividades: a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação
nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão,
erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas; b) o manejo
agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado na pequena propriedade ou
posse rural familiar, que não descaracterize a cobertura vegetal nativa, ou impeça sua
recuperação, e não prejudique a função ecológica da área; c) a regularização fundiária
sustentável de área urbana; d) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila,
saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente;
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Isoietas – Linhas de igual valor que representam em um mapa a quantidade de
chuva precipitada em determinada região. Os valores expressos dependem do objetivo
do trabalho; em geral, são representados os totais anuais médios de chuva, expressos
em milímetros (mm).
La Niña – Resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico, que na Região Sul,
pode provocar a ocorrência de períodos de estiagem.
Lajeado – Também podem ser conhecidos como banhados, entretanto ocorrem em
áreas de campo, onde o solo pouco expesso e formado por rochas de origem vulcânica
(basalto) é dissolvido pela presença de água parada.
Latossolo - Solos profundos e homogêneos, altamente intemperizados. Solos bem
drenados, profundos a muito profundos, difícil diferenciar os horizontes.
Lava vulcânica - Magma que atinge e extravasa na superfície da terra
subaereamente ou subaquaticamente em sistemas vulcânicos e subvulcânicos
associados.
Lenho - Principal tecido de sustentação e da condução de seiva dos vegetais (madeira
é o produto proveniente do lenho das árvores).
Levantamento qualitativo - Referente ao estudo das espécies vegetais ocorrentes
em uma determinada área (ou flora) e caracterização da vegetação.
Levantamento quantitativo - Referente à quantidade de espécies vegetais a serem
amostradas na área de estudo e a distribuição de exemplares entre estas espécies.
Licença de Operação - Autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a
verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as
medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.
Litólico - Solos com características intermediárias para a classe dos Neossolos
Litólicos.
Litologias - Estudo que define eventos em tempos geológicos.
Magmatismo de fissura - Evento vulcânico no qual o magma ascendeu através de
fissuras posteriormente extravasando na superfície.
Magnitude – Conforme visto no conceito de Hierarquia Fluvial, a quantidade de rios
de Primeira Ordem encontrados em uma bacia hidrográfica caracteriza sua Magnitude.
Por exemplo, se uma bacia hidrográfica possui 50 (cinqüenta) rios de Primeira Ordem,
sua Magnitude é de 50 (sem unidade de medida), configurando a capacidade que os
rios possuem para o fornecimento de água para sua bacia hidrográfica.
Mancha vegetal - Grupo de indivíduos vegetais de porte arbóreo, com suas copas
muito próximas, formando uma única.
Massa de ar - Pode ser entendida como um certo volume ou porção de ar da camada
atmosférica com características semelhantes às das áreas nas quais elas se formam.
Ao se deslocarem para outras áreas, perdem suas características iniciais e ganham as
características das áreas pelas quais passam. Seus movimentos estão ligados aos
movimentos da Terra.
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Mata de galeria - Floresta que margeia um ou os dois lados de um curso d’água, em
regiões onde a vegetação característica não é florestal (ex. campo); o mesmo que
mata ciliar.
Matacões - Fragmento de rocha que na escala de Wentworth de uso principal em
sedimentologia, tem diâmetro maior do que 25 cm, apresentando, muitas vezes,
formas esferóides.
Medidas compensatórias - São todas as formas de indenização de dano potencial
ou efetivo causado por atividades de relevante impacto ao meio ambiente;
Medidas mitigatórias - Consiste em tomar precauções e atitudes para reduzir o risco
ambiental ao mínimo possível.
Mesocráticos - Rocha de tons cinza médio com minerais claros e escuros
aproximadamente em quantidades iguais sendo composta por mais de 30-37% e
menos de 60-67% de minerais máficos escuros.
Ministério Público Estadual (MPE) - Instituição responsável pela defesa dos
cidadãos, na perspectiva dos direitos coletivos, e da fiscalização do cumprimento da
lei, em causas em que haja interesse público, na esfera estadual.
Ministério Público Federal (MPF) - Órgão responsável pela defesa dos direitos
sociais e individuais indisponíveis dos cidadãos, atuando nos casos federais,
regulamentados pela Constituição e pelas leis federais, sempre que a questão envolver
interesse público, seja em virtude das partes ou do assunto tratado. Também cabe ao
MPF fiscalizar o cumprimento das leis editadas no país e daquelas decorrentes de
tratados internacionais assinados pelo Brasil.
Município polarizador - conceito que considera a dominação econômica de
determinados pontos do espaço sobre outros, o que acaba pressupondo, portanto, a
heterogeneidade em oposição à homogeneidade como fator principal para
determinação de uma região.
Nebulosidade – Cobertura de nuvens sobre dada região. Sua medição é feita por um
técnico a olho nu, que visualmente, “reparte” o céu em 10 (dez) fatias iguais.
Dependendo de quantas fatias estiverem cobertas por nuvens, classifica-se a
nebulosidade em dado momento sobre dada região. Por exemplo, 0-3/10 (de 0% a
30% de céu encoberto), pouca nebulosidade; 4-6/10 (de 40% a 60% de céu
encoberto), parcialmente nublado; 7-10/10 (de 70% a 100% de céu encoberto),
nublado.
Neossolo - Solos novos, pouco desenvolvidos. Solos rasos ou profundos encontrados
nas mais diversas condições de relevo.
Nitossolo - Solos com agregados nítidos e brilhantes no horizonte B. Solos profundos,
aparência similar aos Latossolos, com perfil muito homogêneo.
Padrão de drenagem – Forma ou desenho que os rios apresentam quando vistos de
cima, seja por mapas ou por imagens de satélite.
Plântulas - Vegetal já desenvolvido e encerrado na semente.
Platô – Área mais elevada do relevo de uma região, com extensões variadas e
declividades baixas, circundadas normalmente por escarpas e encostas.
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Projetos de utilidade pública – São definidos na norma relativa às áreas de
preservação permanente, e se referem à: (a) atividades de segurança nacional e
proteção sanitária; b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços
públicos de transporte, saneamento e energia; c) as atividades de pesquisa e extração
de substâncias minerais, exceto areia, argila, saibro e cascalho; d) a implantação de
área verde pública em área urbana; e) pesquisa arqueológica; f ) obras públicas para
implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes
tratados; e g) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água
e de efluentes tratados para projetos privados de aqüicultura.
Quatzo - Mineral do grupo da sílica, com composição SiO2, que se apresenta sob as
formas de baixa e alta temperatura.
Recarga aqüífera - Processo natural ou artificial através do qual um aqüífero recebe
água proveniente do ciclo hidrológico de forma direta, ou indiretamente através de
outra formação, lago ou rio.
Rede hidrográfica – Conjunto de rios, arroios, córregos que atravessam uma dada
região. Formam as bacias hidrográficas.
Regime de manejo florestal sustentável - Esse regime foi conceituado pelo
Decreto nº. 2.788/1998, e estabelece que “entende-se por manejo florestal
sustentável de uso múltiplo a administração da floresta para a obtenção de benefícios
econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do
ecossistema objeto do manejo, e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a
utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos não
madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços de natureza florestal."
Remanescentes vegetais - Vegetais remanescentes da vegetação original.
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – É um modelo de gestão integrada
adotado internacionalmente e reconhecido pela ONU. Foi criado pela mesma lei que
definiu as unidades de conservação. Seu objetivo geral é compatibilizar a preservação
da biodiversidade com as atividades humanas, buscando o desenvolvimento
sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações.
Resíduo sólido – sobra, em estado sólido, de todo e qualquer processo ou atividade.
Revelia decretada - Quando a parte ré interessada no processo não se manifesta no
processo no prazo legal
Riolitos e riodacitos - Rochas vulcânicas ácidas equivalentes extrusiva ao granitos,
diferenciando-se entre si pela porcentagem de sílica em sua composição.
Ritmo climático – Entende-se por ritmo climático a sucessão de diferentes tipos de
tempo (tempo meteorológico) sobre dada região. Por exemplo, o domínio de um
tempo ensolarado, sucedido por um tempo chuvoso, e posteriormente sucedido pelo
tempo bom (sucessão de estados da atmosfera) caracteriza um ritmo climático, que é
especifico de cada área a ser estudada.
Rochas basálticas - Rocha vulcânica escura de grão fino originada pelo rápido
resfriamento da lava.
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Rochas diabásicas - Rochas de afinidade básica e composição basáltica que ocorrem
em uma profundidade intermediária entre a profundidade das intrusivas e a superfície,
ocorrem frequentemente em sills, e também em porções mais internas de derrames
vulcânicos espessos.
Rochas sedimentares - Rocha constituída pela acumulação de sedimentos e que
sofreram processos geológicos como cimentação, compactação e dissolução.
Sazonal – ou sazonalidade, relacionado às estações ou épocas do ano, que ocorre em
apenas uma ou em algumas estações do ano.
Sills - Corpo ígneo tabular intrusivo paralelamente a estrutura planar da rocha
encaixante.
Siltito - Rocha sedimentar detrítica proveniente da litificação de sedimentos com
granulometria de silte.
Silvicultura - Arte de cultivar e manter uma floresta através de manipulações no
estabelecimento, composição e crescimento da vegetação para melhor atender aos
objetivos de seu proprietário. Isso pode incluir ou não a produção de madeira. (2)
Plantio de árvores para lenha ou para fins comerciais. (3) Exploração orientada de
recursos florestais. Cultivo de monoculturas com espécies arbóreas para fins de
exploração. Ciência que tem por finalidade o estudo e a exploração de essências
florestais.
Sistemas atmosféricos – Qualquer sistema que compõe a atmosfera e que
apresenta movimento, dominando suas características sobre as regiões pela qual
passa pode ser entendido como sistema atmosférico, tais como as massas de ar,
frentes frias, furacões, ciclones.
Subosque - Camada de vegetação que se desenvolve abaixo das copas das árvores
de uma mata, com altura de 2,5m em média.
Ta - Argila de atividade alta, CTC > 27 cmol/kg argila.
Tempo (Tipo de) - O conceito de tempo meteorológico pode ser entendido como um
estado atmosférico de caráter passageiro, transitório, definido por um conjunto de
elementos climáticos que se combinam, produzindo um tipo de tempo que pode ser
repetir sobre um mesmo local. Por exemplo, um tempo chuvoso, com vento, frio,
ensolarado, nublado (denotando o conceito de tipo de tempo), dentre tantos outros.
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) - Acordo realizado entre as partes
visando definir ações para compensar os danos existentes em determinada área.
Terraceamento - Estruturas hidráulicas conservacionistas, compostas por um
camalhão e um canal, construídas transversalmente ao plano de declive do terreno.
Essas estruturas constituem barreiras ao livre fluxo da enxurrada, disciplinando-a
mediante infiltração no canal do terraço (terraços de absorção) ou condução para fora
da lavoura (terraços de drenagem). O objetivo fundamental do terraceamento é
reduzir riscos de erosão hídrica e proteger mananciais (rios, lagos, represas...).
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Unidade de conservação - As unidades de conservação são espaços territoriais
delimitados por instrumento legal, onde as condições naturais originais devem receber
especiais cuidados de conservação. Podem ser: (a) unidades de proteção integral –
permitem apenas alterações mínimas e em áreas localizadas, como atividades de
pesquisa e educação ambiental. São os parques, as reservas e as estações ecológicas;
e (b) unidades de uso sustentável – permitem o uso dos recursos naturais desde que
seja compatível com princípios estabelecidos de conservação. É o caso das Reservas
Particulares do Patrimônio Natural, Áreas de Proteção Ambiental e Florestas Nacionais.
Valor de importância - Índice formado pela soma dos valores relativos da
densidade, da dominância e da freqüência, para cada espécie.
Vazão - Volume fluído que passa, na unidade de tempo, através de uma superfície.
Vegetação em regeneração - Vegetação em desenvolvimento progressivo
(sucessão), envolvendo a substituição de uma comunidade vegetal por outra.
Vegetação Primária – Vegetação original.
Vegetação Secundária - Vegetação resultante dos processos naturais de sucessão,
após supressão total ou parcial da vegetação primária por ações antrópicas ou causas
naturais.
Vesículas - Cavidade vazia encontrada em rochas efusivas, originadas pela expansão
de gases na massa fundida.
Vórtice ciclônico – São áreas onde a convergência de ar (confronto de massas de
ar), produz muita nebulosidade e tempestades. Quando vistas por imagens de satélite,
possui a forma de um gancho, dada a influência que o movimento de rotação da Terra
tem sobre esse fenômeno.
Vulnerabilidade natural - Conjunto de características de um aqüífero que
determinam o quanto ele poderá ser afetado pela ação de um contaminante.
Zeolita - Grupo de silicatos hidratados de alumínio, cálcio e álcalis, que constituem
minerais secundários formados pela ação de vapores ou soluções quentes. Encontramse geralmente em aberturas ou vesículas de rochas ígneas efusivas.
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