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MANIFESTAÇÃO DOS TÉCNICOS DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA 

DO RIO GRANDE DO SUL SOBRE O LICENCIAMENTO DA UHE 
PAI QUERÊ NO RIO PELOTAS 

 

Nós, técnicos da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, 
instituição que atua há mais de meio século na pesquisa e na 

conservação da fauna, da flora e dos ecossistemas do Rio Grande do 
Sul, em consonância com a nossa atuação em prol da conservação da 

biodiversidade e com o nosso papel de subsidiar a definição e a 
implementação das políticas ambientais, assim como de opinar sobre 

questões que envolvam risco de impactos significativos sobre o meio 
ambiente, informando à sociedade e oferecendo suporte técnico para 

a tomada de decisões por parte dos órgãos competentes, 
manifestamos nossa posição em relação ao licenciamento da UHE Pai 

Querê (Processo Ibama nº 02001.002831/2001). 
A construção da UHE Pai Querê, se efetivada, causará 

gravíssimo, irremediável e incompensável impacto sobre a biota das 
florestas com araucária e campos de altitude do sul do país. A 

importância ambiental, biológica e ecológica da área pretendida para 

a construção de Pai Querê está mais do que suficientemente atestada 
e documentada na literatura científica, no processo de criação do 

Refúgio de Vida Silvestre do Rio Pelotas, que se encontra em fase 
final de tramitação no DAP/MMA (Processo N° 02000.000860/2006-

72), e no próprio EIA/RIMA do empreendimento.  
 Cabe ressaltar que a área: 

 - é refúgio de numerosas espécies endêmicas e ameaçadas de 
extinção, tanto da fauna quanto da flora, estando várias delas em 

situação crítica; 
 - constitui um dos últimos redutos, em âmbito regional, de 

algumas espécies ameaçadas, como o queixada (Tayassu pecari), o 
veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus) e o gavião-de-penacho 

(Spizaetus ornatus); 
- é parte de um importante corredor ecológico ao longo do rio 

Pelotas, cuja relevância é reconhecida nacionalmente pelo MMA; 

- é o último trecho desse corredor ecológico ainda não 
severamente impactado por barragens; 

- constitui Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica e  

- é considerada prioritária para a conservação da biodiversidade 
brasileira e para a conservação dos passeriformes ameaçados de 

extinção dos campos sulinos, conforme o respectivo Plano de Ação 
Nacional – PAN, em fase final de elaboração pelo ICMBio/MMA. 

 Temos a convicção de que, por seus atributos ecológicos e pelo 
contexto em que está inserida, A ÁREA DE PAI QUERÊ É 

INSUBSTITUÍVEL, condição atingida após os impactos cumulativos 
e irreversíveis causados pela construção da UHE Barra Grande e de 

outras usinas hidrelétricas a jusante, o que significa que os danos 
ambientais desse empreendimento não poderão ser compensados por 
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quaisquer medidas possíveis de serem tomadas. Os programas 

ambientais propostos no EIA/RIMA para reduzir as interferências do 
empreendimento sobre o meio biótico são claramente ineficientes, 

não solucionam nem diminuem significativamente os danos 

ambientais. 
Lamentamos que, apesar dos inúmeros e contundentes apelos 

da comunidade científica e das organizações ambientalistas para que 
a preservação da área de Pai Querê fosse a compensação da UHE 

Barra Grande, um impacto dessa magnitude sobre uma área 
biologicamente tão importante ainda seja cogitado pelo Poder Público. 

 Entendemos que a liberação da UHE Pai Querê não se justifica 
sob qualquer argumento, hipótese ou pretexto, particularmente 

considerando o passivo ambiental acumulado ao longo do corredor 
ecológico do rio Pelotas. 

 O processo de licenciamento desse empreendimento exige, 
portanto, extrema responsabilidade e representa um limiar na 

tomada de decisões relativas ao meio ambiente, que pode marcar, 
por um lado, a reafirmação do predomínio dos critérios técnicos e dos 

princípios da sustentabilidade em processos avaliativos dessa 

natureza e, por outro, o prevalecimento de interesses econômicos e 
políticos corporativos sobre o direito difuso das gerações presentes e 

futuras a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e capaz de 
se adaptar a mudanças. 

Dessa forma, considerando o exposto e amparados em 
razões técnicas, temos a firme convicção de que a construção 

da UHE Pai Querê não deva ser autorizada e recomendamos 
fortemente aos órgãos competentes que não concedam a 

licença para o empreendimento. 
 

 
Porto Alegre, 23 de março de 2012. 
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