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1.   O presente parecer foi motivado pelos seguintes ofícios enviados ao Ministério do 
Meio Ambiente:  

a) Ofício s/no do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Canoas, datado de 
08.12.2005, assinado pelo Presidente do Comitê Dr. Cosme Polese; (anexo 01)  
b) Ofício no 698/2005-PRM/Lages-SC, de 09.12.2005, assinado pelo Procurador da 
República de Lages-SC, Dr.Nazareno Jorgealem Wolff e, (anexo 02) 
c) Ofício PRM/CS/no 157/2006, de 19.01.2006, assinado pela Procuradora da República de 
Caxias do Sul-RS, Dra. Luciana Guarnieri. (anexo 03) 

 
2.   Em resumo, o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Canoas 
propõem a criação de Unidade de Conservação com vistas a conservar áreas de Floresta Ombrófila 
Mista e campos naturais, onde ocorrem espécies de fauna e flora raras, vulneráveis e ameaçadas de 
extinção. O pleito requer que a referida Unidade de Conservação seja criada na Bacia Hidrográfica 
do rio Pelotas e que nela sejam investidos os recursos previstos no Termo de Compromisso (Anexo 
04) assinado em 15.09.2004 (Cláusula Segunda, item V1) entre o MMA, MPF, Ibama, AGU, MME 
e o consórcio BAESA, este último responsável pela construção no rio Pelotas, da UHE Barra 
Grande. A proposta do Comitê indica duas áreas: i) 10.197 ha localizada nos municípios de Capão 
Alto e Lages, e ii) 4.022,16 ha no município de Capão Alto. O documento informa que as áreas 
foram selecionadas em função de sua relevância para a fauna e flora da região e pelas suas 
características e possibilidades de formar corredores ecológicos com unidades de conservação 
existentes, a exemplo do Parque Nacional de São Joaquim. É apresentada a caracterização e 
classificação da vegetação, destacando que mais de 70% das áreas referidas encontram-se cobertas 
por florestas com araucárias em diferentes estágios de regeneração, aproximadamente 20% de 
campos e 10% de outros usos. São também destacadas as espécies de fauna e flora endêmicas, raras 
e ameaçadas de extinção que encontram-se preservadas nas áreas em questão. Por fim, sugere que 

                                                           
1  TC - Cláusula Segunda,  item V – “Adquirir e transferir ao IBAMA área de terras num total aproximado de 5.740 
hectares, com características próprias de fitofisionomia de floresta ombrófila mista (floresta de araucária), 
necessariamente constituída por vegetação primária e secundária em estágio avançado de regeneração”. 
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estudos complementares deverão ser realizados para comprovar a conectividade de Unidades de 
Conservação através de corredores ecológicos. (Anexo 01) 
 
3.  O Procurador da República da cidade de Lages-SC, informa que vem 
desenvolvendo intenso trabalho de monitoramento, acompanhamento e busca de mitigação para os 
principais problemas ambientais daquela região. Informa ainda que é signatário juntamente com o  
MMA, Ibama, AGU, MME e Barra Grande Energética SA, do Termo de Compromisso assinado em 
15.09.2004, que estabeleceu os ajustes para a continuidade do processo de licenciamento da AHE 
Barra Grande. Faz referência à Cláusula Segunda, item V do TC, que estabeleceu como 
compromisso da BAESA adquirir e transferir ao Ibama uma área aproximada de 5.740 hectares de 
Floresta Ombrófila Mista em estágio médio e avançado de regeneração para constituição de uma 
Unidade de Conservação, sendo que o valor a ser desembolsado pela BAESA fica limitado a R$ 21 
milhões. Informa que aquela Procuradoria recebeu proposta da empresa Plantar Projetos e Serviços 
Ltda, (Anexo 02) a qual já teria sido homologada pela Fundação do Meio Ambiente de Santa 
Catarina (FATMA) de venda de uma área de 6.354,32 hectares, contígua àquela que sofreu a 
supressão em função do enchimento do lago da AHE Barra Grande, “contendo significativo 
remanescente de floresta com araucária em regeneração, área que pode ser adquirida em sua 
totalidade por valor talvez até inferior àquele estabelecido no Termo de Compromisso”.  Informa 
que a criação de uma Unidade de Conservação nesse local revela-se de grande interesse para a 
região e viria a unir uma rede de UCs: Parque Nacional de São Joaquim, Parque Estadual do Rio 
Canoas, projeto de criação de uma área protegida no Campo dos Padres, RPPN da Nascente do Rio 
Caveiras em implantação pela empresa Klabin e o Parque Municipal João Costa em Lages. Lembra 
também, que a Cláusula Segunda do Termo de Compromisso já citado estabelece que a “obrigação 
da BAESA é adquirir a área preferencialmente na região abrangida pelas Portarias 508/02 e 
178/03 do MMA, mas não obrigatoriamente, desde que o local seja vistoriado e aprovado pelo 
Ibama”. Por fim, solicita que o MMA determine a realização de inspeção no local e deixa expressa 
a sua posição pela escolha da área na micro-região diretamente impactada pelo empreendimento que 
gerou a compensação. 
 
3.  A Procuradora da República da cidade de Caxias do Sul-RS, solicita informações 
ao MMA acerca do andamento dos trabalhos visando dar cumprimento à Cláusula Sexta, Inciso V, 
do Termo de Compromisso firmado entre o MMA, MPF, Ibama, AGU, MME e a Energética Barra 
Grande SA, para a continuidade do processo de licenciamento da UHE Barra Grande. As 
informações requeridas visam instruir o Procedimento Administrativo no 145/2003, instaurado para 
acompanhar e fiscalizar o licenciamento do Aproveitamento Hidrelétrico de Pai-Querê no município 
de Bom Jesus-RS. Encaminha cópia da Informação Técnica no 268/2005 elaborada pela 4ª Câmara 
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e solicita que “seja analisada a 
possibilidade de se transformar a área onde está prevista a UHE Pai-Querê em Unidade de 
Conservação”. (anexo 03) 
 
5.   De imediato é necessário dizer que as três demandas aqui abordadas convergem em 
diversos pontos: i) tratam dos compromissos constantes do Termo de Compromisso que viabilizou a 
continuidade do licenciamento e a implementação da UHE Barra Grande; ii) apresentam 
informações sobre a importância ambiental da região da Bacia Hidrográfica do Rio Pelotas e 
sugerem a criação de Unidade de Conservação naquela região; iii) solicitam que o Ministério do 
Meio Ambiente realize estudos complementares na região da Bacia Hidrográfica do Rio Pelotas 
para criação de unidade de conservação. A Procuradoria da República de Lages e o Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Canoas, solicitam que os recursos da compensação da UHE Barra Grande 
sejam aplicados na Bacia Hidrográfica do Rio Pelotas. Já a Procuradoria da República de Caxias do 



 
Parecer nº 05/2006 de 24/02/2006) 
 
 
 

 
 

Sul, encaminha cópia da Informação Técnica no 268/2005 elaborada pela 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que faz uma ampla análise sobre a 
pertinência de transformar a área pretendida para a implantação do AHE Pai-Querê em Unidade de 
Conservação. 
 
6.  A Informação Técnica (IT) no 268/2005 (4ª Câmara do MPF) (Anexo 03) em sua 
análise, menciona o “Parecer Técnico Parcial sobre o Estudo de Viabilidade da Implantação da 
UHE Pai-Querê”, de 30.07.2002, elaborado pela FEPAM, órgão ambiental licenciador do Rio 
Grande do Sul. Em resumo, o parecer mencionado ressalta que o empreendimento pretende se 
instalar em áreas:  

i) de relevante importância ambiental, parcialmente inserida na zona núcleo da Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica;  

ii) de remanescentes de mata atlântica de extrema relevância para o Estado do Rio Grande 
do Sul; 

iii) prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da 
biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos, discutidas em Workshop realizado em Atibaia-
SP, em agosto de 1999.  

 
7.   A IT menciona também Ofício FEPAM/DIRTEC/no 487/03, de 15 de janeiro de 2003, 
encaminhado ao Ibama, onde expressa que o AHE Pai-Querê tem sua localização prevista em zona 
núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, considerada área com máxima restrição de uso, 
tombada em nível estadual em 1992 e definida como área de uso especial no Código Estadual do Meio 
Ambiente do Rio Grande do Sul, Título III, Capítulo VII, artigo 51.  Ademais é necessário destacar que 
estas áreas foram reconhecidas pelo Decreto Federal 5.092, de 21 de maio de 2004 e Portaria MMA no 
126, de 27 de maio de 2004 e são consideradas de alta importância para a conservação visto que 

apresentam extrema importância biológica com grande diversidade de formações vegetais e 
corredores ecológicos e baixa pressão antrópica.  
 
8.  Outro parecer mencionado na IT no 268/2005/MPF, também emitido pela FEPAM 
em 09.10.2003, é o “Parecer Técnico Referente a Análise do Estudo de Impacto 
Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) AHA Pai-Querê”, o qual, segundo o MPF 
reafirmou as informações do parecer parcial acima mencionado e destacou outras:  

i) na área que contemplará o futuro reservatório, apesar do deslocamento relativamente 
pouco expressivo de população (21 famílias no RS) distribuída em 112 propriedades (81,2% sem 
famílias residentes), a maioria de grande porte e com baixa exploração econômica, observa-se a 
significativa ocorrência de formações florestais naturais, correspondendo a 64,17% da área a ser 
inundada;  

ii) a maior parte da área de floresta a ser suprimida é composta por remanescentes 
florestais da Floresta Ombrófila Mista e por bosque secundário em estágios diversos de 
regeneração;  

iii) o EIA/RIMA aponta a área compreendida desde a barragem até o final do futuro 
reservatório como Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, considerada como de 
máxima restrição de uso, tombada, em nível estadual em 1992, e definida como área de uso 
especial pelo Código Estadual do Meio do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul...” . 

 
8.  A IT no 268/2005/MPF analisa ainda o Parecer Técnico PAIA no 010/2002, de 29 de 
julho de 2002, intitulado “Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da Usina 
Hidrelétrica Pai Querê e sua Alternativa Locacional”, elaborado pela FATMA – Fundação do 
Meio Ambiente, órgão licenciador do Estado de Santa Catarina, estudo este que precedeu a 
elaboração do EIA/RIMA. São destacados pelo MPF os trechos do parecer que indicam o bom 



 
Parecer nº 05/2006 de 24/02/2006) 
 
 
 

 
 

estado de conservação da área e sua importância para a conservação/preservação, dentre os quais 
relacionamos:  

i) ...os estudos apontam 20 diferentes impactos ambientais, dentre os quais 11 impactos 
irreversíveis e 6 impactos de alta significância. Na relação observam-se 18 impactos locais, os 
quais demonstram a controvertida escolha da região, que apresenta valores ecológicos, culturais 
e sociais, que deveriam ser preservados: endemismos, espécies ameaçadas de extinção, relevante 
ictiofauna, valor paisagístico, potencial turístico e de lazer das corredeiras do rio Pelotas...”;  

ii) ...constata-se que a área de inundação da barragem atingiria importante remanescente 
de Floresta Ombrófila Mista Montana, com sub-bosque constituído por elementos desta formação 
associados a espécies típicas da Floresta Estacional Decidual. Isto caracteriza a região como 
zona de contato entre as duas formações florestais, o que lhe confere especial importância 
ecológica.”;  

iii) “Além disso, sabe-se da ocorrência natural de campos (estepes) e savanas, que abrigam 
espécies endêmicas vegetais e animais...”.  

iv) “...a região registra-se como um dos últimos locais de ocorrência no sul do Brasil de 
mamíferos ameaçados de extinção como a suçuarana (Felis concolor), o logo-guará (chrysocyon 
brachyurus) e algumas espécies de veados (Ozotocerus bezoarticus”.  

 
9.   Segundo o MPF, os técnicos da FATMA compararam a área pretendida para a 
implantação do AHE Pai-Querê com os mapas da publicação “Avaliação e Ações Prioritárias para a 
Conservação da Mata Atlântica e Campos Sulinos”  e observaram que a área em questão coincide 
com região considerada: a)  de muito alta importância biológica...; b) de extrema importância 
biológica para a conservação da flora; c) de extrema importância para conservação considerando os 
fatores abióticos; d) prioritária para criação de Unidades de Conservação; e) de extrema 
importância biológica para conservação da avifauna; f) de muito alta importância biológica para 
conservação da ictiofauna. 
 
10.   A IT no 268/2005/MPF destaca que os técnicos da FATMA também se manifestaram 
a respeito da ruptura do corredor ecológico natural da região do rio Pelotas, caso o AHE Pai Querê 
viesse a ser implementado:  

“Ainda na linha da conservação da biodiversidade, no âmbito do planejamento regional, 
deve-se considerar a concepção de Corredores Ecológicos entre os diversos remanescentes da Mata 
Atlântica. Sua manutenção é de extrema importância para que se permita no futuro, a manutenção 
do fluxo gênico entre as populações das diversas regiões. No caso específico da bacia do rio 
Uruguai, os reservatórios das usinas hidrelétricas já aprovadas ou em licenciamento, formam uma 
barreira geográfica contínua de aproximadamente 500 km de extensão entre os estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, considerando-se seu início no eixo da UHE Foz do Chapecó e o final 
no remanso da UHE Barra Grande2. Desta forma, quando os reservatórios estiverem cheios, ficará 
inviabilizada qualquer forma de fluxo gênico por via terrestre, tal como tem se efetivado ao longo 
de milhares de anos por ocasião de períodos de estiagem, nos quais a travessia do rio se tornava 
possível.  

Ao concentrarmos a análise na região a ser atingida pela UHE Pai Querê, constata-se que 
com o enchimento do reservatório da UHE Barra Grande, o Corredor do Planalto remanescente 
entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul ficará reduzido a aproximadamente 85 km. 
Isto considerando-se os aparados da Serra Geral como barreira geográfica natural. Caso a UHE 
Pai Querê seja construída, este Corredor Ecológico será reduzido a aproximadamente 33 km. Ou 
seja, todas as possibilidades de trocas genéticas da flora e fauna por via terrestre dos dois estados, 
numa extensão de aproximadamente 600 km, ficarão reduzidos a 33 km”. 

 
                                                           
2
  A) A UHE Barra Grande já obteve a licença de operação do Ibama (04.07.2005) e o reservatório já está cheio. 

   B) A UHE Foz do Chapecó já obteve a licença de instalação junto ao Ibama. 
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11.  A IT no 268/2005/MPF também menciona manifestação do Comitê Estadual da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – RS, feita à  FEPAM, da qual destacamos:  

i) “...Os pouquíssimos remanescentes florestais ainda existentes nas margens do rio Pelotas 
foram classificados como de extrema importância biológica, ou seja, enquadrados na mais alta 
prioridade para a conservação da biodiversidade”;  

ii) “Justamente na área a ser inundada (encostas dos vales do rio Pelotas) estão localizados a 
maior parte desses últimos remanescentes conservados de Floresta Ombrófila Mista...”;  

iii) “Estes remanescentes apresentam alta diversidade biológica, inclusive com ocorrência de 
espécies raras e ameaçadas, como a onça parda...”; “Na Floresta Ombrófila Mista (um dos 
ecossistemas mais ameaçados de extinção do Brasil) a área a ser inundada pelo enchimento do 
lago do AHE Pai Querê constitui corredor ecológico de altíssima relevância...”.  

 
Os técnicos da FEPAM também se manifestaram sobre a interrupção do corredor 

ecológico: 
 

 “O EIA/RIMA demonstra que a UHE interrompe um importante corredor ecológico em um 
trecho em que o mesmo não apresenta rotas alternativas. Além disso, o barramento está previsto 
justamente sobre a faixa onde o referido corredor ecológico encontra-se mais fragilizado. Destaca-
se que um dos critérios utilizados para classificar tal corredor como secundário foi exatamente o 
grau de fragilização atual, o que julgamos ser equivocado, uma vez que o referido trecho situa-se 
em posição geográfica estratégica de conexão entre dois sistemas relativamente preservados”. 
 

12.  Ainda segundo a IT no 268/2005/MPF, o próprio Consórcio Empresarial Pai Querê, 
em estudo encaminhado à FEPAM, também destaca a importância ambiental da área pretendida 
para a implantação do reservatório do AHE Pai Querê:  
 

“A parte do vale do Pelotas que será inundada pelo reservatório ainda possui 
remanescentes florestais de grande importância conservacionista pelo fato de constituírem parte 
de um corredor florestado que liga as serras do leste do RS e SC com o rio Uruguai. Este corredor 
é considerado de grande importância biogeográfica, pois constitui uma conexão entre a fauna da 
floresta atlântica do interior (incluindo aí a selva missionera) e aquela do complexo da Serra do 
Mar, junto ao litoral. Além disso, a conexão física existente, mesmo que interrompida em partes, 
permite o fluxo de indivíduos de espécies dependentes de florestas entre diferentes meta populações, 
permitindo assim a manutenção das mesmas”.  

 
13.  A IT no 268/2005/MPF informa também que tanto os órgãos ambientais do RS 
(Fepam) e SC (FATMA) assim como o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica – RS, se posicionaram contra a implantação do AHE Pai Querê. 
 
14.  Por fim, a IT no 268/2005/MPF, conclui que de acordo com as manifestações técnicas 
dos órgãos licenciadores do RS e SC, a região pretendida para a implantação do AHE Pai 
Querê é de relevância para a conservação da biota e do fluxo genético de espécies da Mata 
Atlântica. O MPF sugere que estudos técnicos específicos para criação de Unidade de Conservação 
sejam realizados pelo MMA, observando-se o disposto na Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 
2000. Também sugere que sejam observadas, nestes estudos específicos, possíveis sobreposições 
com territórios indígenas. 
 
15.   É necessário informar ainda, que em 09.03.2004, a Secretaria de Biodiversidade e 
Florestas, em atendimento ao Ofício no 098/2004 – DILIQ/CGLIC/IBAMA, de 27 de fevereiro de 
2004, procedeu a análise do EIA/RIMA da UHE Pai Querê e manifestou-se, através do Parecer No 
03/2004,  contrária à concessão da Licença de Instalação para a UHE Pai Querê. (Anexo 05) 
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16.   A UHE Pai Querê está planejada para ser implantada no rio Pelotas, entre os 
municípios de Lages e São Joaquim no Estado de Santa Catarina e de Bom Jesus no Estado Rio 
Grande do Sul. O eixo da barragem está previsto para as coordenadas geográficas com latitude sul 
28º 19’ 40” e longitude oeste 50º 39’ 30”, localizado entre os municípios de Lages e São Joaquim, 
cerca de 10 km a montante da foz do rio Pelotinhas, um dos afluentes da margem direita do rio 
Pelotas. A localização pretende aproveitar um trecho de um vale encaixado do rio Pelotas e conforme o 
EIA/RIMA, “esta configuração final foi aproveitada no Relatório “Bacia do rio Pelotas – Estudo 
Hidroenergético, de outubro de 1979, e que neste caso prevê a implantação dos aproveitamentos de 
Machadinho (já em operação comercial), Barra Grande (licença de operação já concedida e lago já 
enchido), Pai Querê e Passo da Cadeia, com reservatórios nas elevações 480,00, 647,00, 797,00 e 
940,00 metros respectivamente”. 

 
17.   A Barragem da UHE Pai Querê tem altura prevista de 150 metros e prevê o 
alagamento de 6.125 hectares, dos quais 1.064 correspondem à calha natural do rio e 5.061 hectares 
fora da calha natural do rio. Os estudos apresentados indicam uma região de 7.000 km2 como área 
de influência indireta da UHE Pai Quere, englobando os municípios de Bom Jesus(RS), Lages(SC) 
e São Joaquim(SC). O Relatório de Impacto Ambiental da UHE Pai Quere mostra que nada menos 
do que 83,39% da área prevista para ser alagada encontra-se coberta por vegetação natural, sendo 
64,17 de florestas e 19,22% de campos naturais. A maior parte da cobertura florestal existente na 
área prevista para ser alagada são remanescentes de Floresta Ombrófila Mista (Floresta com 
Araucárias) e 81% do total dessas florestas formam corredores principais, onde os fragmentos ainda 
estão fortemente conectados.  

 
18.   A Floresta Ombrófila Mista é também conhecida como Floresta com Araucárias, pois 
o Pinheiro (Araucaria anguistifolia) constitui o andar superior da floresta, com sub-bosque bastante 
denso. “A (Araucaria angustifolia), é uma das espécies mais antigas da flora brasileira, passou por 
diversos períodos geológicos, foi submetida as mais drásticas mudanças climáticas, conviveu com 
invasões e retrações marinhas, extinções de seres, mas no curto tempo de duas gerações humanas, 
não está resistindo às queimadas, ao fio de machados e moto serras, disputas de terras, ausência de 
políticas públicas estratégicas, e a imperiosa cultura humana de domínio e posse”. (Koch e 
Celeste, 2002). Outro dado importante é o conjunto de espécies ameaçadas existentes na Floresta 
Ombrófila Mista, dentre as quais cabe destacar: onça pintada (Pantera onca), lobo guará 
(Chrysocyon brachyurus), anta (Tapirus terrestris), papagaio do peito roxo (Amazona vinacea),  
gralha azul (Cyanocorax caeruleus)  imbuia (Ocotea porosa), canela sassafrás (Ocotea odorífera), 
canjerana (Cabralea canjerana) e o pinheiro brasileiro (Araucaria angustifolia), espécie símbolo 
deste ecossistema. Estas espécies convivem com a realidade da extinção gradativa, seja pela 
relação espécies área, erosão genética ou ações antrópicas, inclusive aquelas provocadas por 
políticas públicas, podendo culminar, no curto prazo, numa situação irrecuperável do conjunto 
ecossistêmico, antes que este passe a ser suficientemente representado no Sistema Brasileiro de 
Unidades de Conservação, caso medidas urgentes não sejam adotadas. 
 
19.  Importante destacar que 64,17%, ou seja 3.940 hectares da área prevista para ser 
alagada pela UHE Pai Querê, encontra-se coberta por remanescentes de Floresta Ombrófila Mista, 
em diversos estágios de conservação. A maior parte destas florestas está em estágio avançado de 
regeneração ou primário, que juntamente com os campos naturais (que representam 19,22% ou 
1.180 hectares da área prevista para ser alagada) formam importantes corredores ecológicos.  No 
caso dos Campos Naturais, ecossistema diretamente associado à Floresta Ombrófila Mista, que 
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funciona como área de expansão desta, a situação é mais grave ainda pois presume-se que menos 
de 3% de sua área original ainda persista.  

 
20.   O Parecer No 03/2004 do NAPMA/SBF, apontou que “o vale do Rio Pelotas e seus 
principais afluentes, guardam as últimas áreas naturais significativas,  representativas dos 
ecossistemas daquela região, capazes de permitir a interligação através de corredores de fauna e 
flora entre os Parques Nacionais de São Joaquim em Santa Catarina e Aparados da Serra no 
Rio Grande do Sul/Santa Catarina. Além disso, a preservação dos remanescentes naturais daquele 
vale, é a única possibilidade viável de manutenção de um corredor ecológico no sentido 
Leste/Oeste, visto que, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em Santa Catarina, todas as demais 
áreas da região do entorno do vale estão extremamente antropizadas e fragmentadas”.  
 
21.  Cumpre também mencionar o resultado de vistoria técnica realizada a pedido do 
Ministério do Meio Ambiente, por equipe de pesquisadores independentes, com a finalidade de 
identificar populações de Dickia distachia na região do lago da UHE Barra Grande e a montante 
deste, onde está prevista a construção da UHE Pai Querê. O resultado desta vistoria está contido no 
Relatório Técnico – 3, intitulado “Conservação de Espécies Reófitas de Dickia no Sul do Brasil: 
Dickia Distachia”, de 18.08.2005 (Anexo 06), do qual vale destacar: 
 

a) “As excursões realizadas ao longo do rio Pelotas e seus afluentes não permitiram 
encontrar a Dyckia distachya Hassler fora da área de influência da Barragem de Barra Grande. 
Diante deste fato, confirmam-se os dados apresentados no relatório 2 desta equipe, que a espécie 
será extinta da natureza (conservação in situ) no território brasileiro. 

 
b) “Na Fazenda do Salto, mun. De Lages, constatou-se a presença, nos barrancos do rio e 

em pequenas ilhas rochosas, de grandes touceiras de uma bromeliácea reófita do gênero Dyckia 
com hábito parecido com a Dyckia distachya, mas que diferia pelo fato de apresentar folhas mais 
longas e estreitas, com inflorescências ramificadas e com brácteas florais de aproximadamente 1 cm 
de comprimento”. ...”Desta mesma espécie foram observadas populações dentro e fora da área a ser 
inundada pela Barragem de Barra Grande (Vale dos Encanados – a ser inundado, Rio dos Touros – 
dentro da área projetada para a hidrelétrica de Pai Querê e Fazenda do Salto – com previsão de 
uma PCH). Para efeito deste relatório esta planta será citada como Dyckia rio 
pelotinhas/touros/encanados”.  

c) “No Passo da Cadeia e no Salto da Cadeia ( 28º.29’ 38” S x 50º. 09’ 45” W) no rio 
Pelotas, área de influência de Paiquerê, foi observada outra espécie de Dyckia reófita também não 
conhecida para o Sul do Brasil. Esta espécie não foi observada em nenhum outro local de influência 
de Pai Querê ou de Barra Grande, sugerindo que possa ser uma espécie bem mais rara e que 
necessitaria de mais pesquisas para caracterizar sua distribuição geográfica e seu status 
taxonômico, possivelmente também nova para a ciência. Para efeito deste relatório esta planta será 
citada como “Dyckia passodacadeia”.  

d) ...”Sugerimos medidas urgentes do MMA/IBAMA no sentido de sustar os 
empreendimentos de Pai Querê e da PCH da Fazenda do Salto (Lages – 0545773 x 6892624 e 
0545265 x 6878135) para que possa haver estudos sobre as Dyckias reófitas destes locais, 
possivelmente novas para a ciência...” 

 
22.   É necessário ainda fazer referência ao item V da Cláusula Sexta do Termo de 
Compromisso firmado no dia 15.09.2004, entre o MME, MMA, MPF, AGU, IBAMA e a 
Energética Barra Grande SA, que estabeleceu como compromisso do MMA:  
 

Cláusula Sexta – item V - Fazer realizar, no prazo de 12 meses após a assinatura deste 
Termo, estudos para a criação de um corredor ecológico no Rio Pelotas que garanta o fluxo gênico à 
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montante da área de inundação da barragem de Barra Grande, interligando a região da calha do 
Rio Pelotas e seus principais afluentes, aos Parques Nacionais de São Joaquim e Aparados da Serra.
  

 
23.   Com referência a este compromisso do MMA, cabe informar que o referido corredor 
já foi proposto e dimensionado (Processo MMA No 02000.0039345/2005-21), perfazendo um total 
de 1.52l.108 hectares, conforme mapa e memorial descritivo em anexo. Vale destacar alguns pontos 
da Nota Técnica no 020/2005/MMA/SBF/DAP referente a “Criação de um Corredor Ecológico na 
Bacia do Rio Pelotas e adjacências, entre os e Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul”: 
(Anexo 07).   
 

a) “Denota-se, portanto, a conveniência na definição do Corredor Ecológico do Rio Pelotas 
por possibilitar a integração do Parque Nacional de São Joaquim e do Parque Estadual do Ibitiriá 
(RS), na bacia do Rio Pelotas, e dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, da 
Floresta Nacional de São Francisco de Paula, dos Parques Estaduais do Tainhas (RS) e da Pedra 
Furada (SC), das Estação Ecológica Estadual de Aratinga (RS), da Área de Proteção Ambiental 
Estadual da Rota do Sol (RS) e das Reservas Biológicas Estaduais do Aguaí (SC), da Serra Geral 
(RS) e da Mata Paludosa (RS) em bacias justapostas, mas de conexão perfeitamente viáveis”. 

b) “Ademais, o estabelecimento do Corredor Ecológico viabilizará melhor proteção para 
uma área de conexão entre 04 importantes ambientes fitogeográficos, integrantes do Bioma Mata 
Atlântica, e seus ecossistemas associados, quais sejam: a Estepe Gramíneo-lenhosa (campos sulinos 
naturais ou pampa), a Floresta Ombrófila Mista (floresta com araucárias), a Floresta Ombrófila 
Densa (floresta atlântica) e Refúgios Vegetacionais Montanos e Altomontanos (Mapa de Vegetação 
do Brasil – IBGE, 2004”. 

c) “Do ponto de vista do interesse para a conservação, destaca-se que a região compreende 
04 polígonos das Áreas Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de 
Benefícios da Biodiversidade Brasileira, do Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da 
Diversidade Biológica Brasileira (MMA/PROBIO, 2002), tendo-se enfatizado o polígono de 
Importância Extrema para a Conservação para sua delimitação. Os polígonos abrangidos são: 

– MA 727 (Rio Pelotas) – Importância Biológica Alta para Conservação; 
– MA 729 (Rio Pelotas – São Mateus) – Importância Biológica Muito Alta para Conservação; 
– MA 728 (Barracão) – Importância Biológica Extremamente Alta para Conservação; e, 

– MA 730 (Grande Região dos Aparados da Serra) – Importância Biológica Extremamente Alta 
para Conservação”. 

d) “Diante de tais fatos, conclui-se como perfeitamente procedente, do ponto de vista 
técnico, a criação do Corredor Ecológico do Rio Pelotas”. 

 
24.   Diante do exposto e considerando que: 
 

� a região do rio Pelotas é insubstituível em sua função de único corredor ecológico que 
garante o fluxo gênico de fauna e flora naquela região do Brasil; 

 
� a região do rio Pelotas possui belezas cênicas únicas e de grande importância para o 

desenvolvimento do ecotursimo associado à conservação ambiental; 
 

� a Floresta Ombrófila Mista e os Campos Naturais associados, ecossistemas predominantes 
na região do rio Pelotas,  estão entre os ecossistemas brasileiros mais ameaçados de 
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extinção, dos quais restam apenas aproximadamente 3% de sua área original ainda 
preservados; 

 
� o Floresta Ombrófila Mista e os Campos Naturais associados estão sub-representados no 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação com menos de 1% de sua área original 
preservados em Unidades de Conservação de Proteção Integral; 

 
� o Art. 225 da Constituição Federal estabelece:   

Art. 225- Todos tem direito ao meio ambiente  ecologicamente  equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade devida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
 
Parágrafo 1º - Para assegurar a efetividade desse direito,incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas; 
II - preservar a biodiversidade e a integridade  do  patrimônio genético do País e fiscalizar as 
entidades dedicadas à pesquisas e manipulação de material genético; 
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; 
... 
Parágrafo 4º - A  Floresta  Amazônica  Brasileira,  a  Mata Atlântica, a Serra o Mar, o Planalto 
Mato-Grossense e a Zona  Costeira são  patrimônio  nacional, e  sua utilização far-se-á, na forma a 
lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente,  inclusive quanto ao uso 
dos recursos naturais. 

 
� o Brasil é signatário da Convensão sobre Diversidade Biológica – CDB, assinada durante a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento CNUMAD (RIO-
92), ratificada pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo nº 02/94, de 08 de 
fevereiro de 1994, e promulgada em 17 de março de 1998, com o Decreto nº 2519 do 
Presidente da República,a qual tem entre os objetivos “estabelecer e fortalecer sistemas 
nacionais e regionais de áreas protegidas integrados a uma rede global como uma 
contribuição para a consecução de metas globalmente acordadas”. A principal meta neste 
sentido é, até 2010, conservar efetivamente pelo menos 10% de todos os ecossistemas 
mundiais, assim como, proteger as áreas de particular importância para a biodiversidade; 

 
� o Brasil é também Signatário da Convenção de Washington, para a proteção da flora, fauna 

e das belezas cênicas dos países da América  (Decreto Legislativo n° 3, de 1948 e 
promulgada pelo Decreto Nº 58.054, de 23 de março de 1966), com vistas a proteger a fauna 
e flora e conservar as paisagens de grande beleza, as formações geológicas extraordinárias, 
as regiões e os objetos naturais de interesse estético ou valor histórico ou científico, e os 
lugares caracterizados por condições primitivas; 
 

Conclusão 
 

Diante de todo o exposto conclui-se que é inequívoca a importância e necessidade 
de criar e/ou ampliar Unidade(s) de Conservação na região de abrangência do rio Pelotas e seus 
afluentes, visando manter o corredor ecológico e garantir a perpetuidade do fluxo gênico de fauna e 
flora e as paisagens de singular beleza naquela região do Brasil. 
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Sugere-se que a SBF/MMA abra o processo e em articulação com o Ibama proceda 

imediatamente os estudos técnicos complementares para determinar a melhor localização e os 
limites das áreas a serem conservadas em Unidade(s) de Conservação de Proteção Integral, 
observando o disposto na Lei 9.985/2000, Decreto 4.340/2002, Decreto 5.092/2004, Decreto 
750/1993, e como área preliminar de estudos, os  limites propostos para o Corredor do rio Pelotas 
(Processo MMA No 02000.0039345/2005-21). 

 
Sugere-se também oficiar o Ministério Público Federal de Lages e Caxias do Sul 

sobre os estudos complementares a serem realizados. 
 
 

Brasília(DF) 24 de fevereiro de 2006. 
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