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PARECER TÉCNICO 
 

Indicação de áreas potenciais para conservação da biodiversidade no vale dos rios 
Pelotas-Uruguai, RS. 

 
 

 O rio Pelotas-Uruguai e seus ecossistemas naturais associados estão sendo alterados pela 
instalação de Usinas Hidroelétricos (UHE) ao longo de sua bacia hidrográfica. Este é o caso da 
UHE Barra Grande, no vale principal deste rio, junto à divisa entre os estados do Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina. Sua implementação, a despeito do Estudo de Impacto Ambiental, que 
omitiu cerca de 5800 ha de Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Mista) de alta densidade e 
diversidade genética de Araucaria angustifolia (araucária), foi conduzida a partir de um Termo 
de Compromisso (TC) firmado em setembro de 2004 entre o empreendedor Energética Barra 
Grande S.A. (BAESA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), o Ministério de Minas e Energia (MME), o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Ministério Público Federal (MPF). 

 Segundo o Parágrafo V da Cláusula Segunda deste TC, o empreendedor é obrigado a 
Adquirir e transferir ao IBAMA área de terras num total aproximado de 5.740 ha, com 
características próprias de fitofisionomia de floresta ombrófila mista (floresta de araucária), 
necessariamente constituída por vegetação primária e secundária em estágio médio e 
avançado de regeneração. Este parágrafo foi incluído no TC para compensar a supressão de um 
dos últimos remanescentes de matas primárias e secundárias tardias na calha principal dos rio 
Pelotas–Uruguai. Outro aspecto crucial na conservação da flora nativa destes ecossistemas são 
a vegetação reófita e a fauna, ambas desconsideradas no TC. 

 Portanto, reconhecendo a importância do rio e seus ecossistemas na manutenção da 
biodiversidade em escalas local, regional e mundial, o presente parecer tem por objetivo 
subsidiar a escolha da área a ser adquirida e transformada em Unidade de Conservação (UC) do 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Para tal, serão indicadas áreas 
potenciais que ainda apresentem Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Mista) em situação 
primária e secundária tardia com a fauna esperada associada.  
 
 A seleção de áreas seguiu alguns critérios metodológicos, bem como alguns 
pressupostos teóricos da Botânica, Zoologia, Ecologia e Biologia da Conservação. São 
pressupostos indispensáveis à escolha: 

• A vegetação florestal nativa da região é a Floresta Ombrófila Mista, um 
ecossistema da Mata Atlântica. 

• Além da vegetação florestal nativa, há também vegetação campestre como os 
Campos de Cima da Serra, ecossistema associado à Mata Atlântica. 

• Ao longo dos corpos d’água nos fundos de vales com afloramentos rochosos 
ocorrem espécies exclusivas destes ambientes, denominadas reófitas.  

• São espécies-chave da flora Aruacaria angustifolia (araucária),  Dyckia 
distachya (bromélia endêmica) - ambas incluídas na Lista Oficial de Flora 
Ameaçada de Extinção do IBAMA (Portaria 37-N de 3 de abril de 1992) e 
Oreopanax fulvum (tamanqueira), incluída na Lista Final das Espécies da Flora 
Ameaçadas - RS (Decreto estadual n 42.099, publicado em 1/01/2003). 

• São espécies-chave da fauna Salminus brasiliensis (dourado), Sarcoramphus 
papa (urubu-rei) e Puma concolor (puma), incluídas na Lista das Espécies da 
Fauna Ameaçadas de Extinção do Rio Grande do Sul (Decreto no. 41.672 de 
11 de junho de 2002).  
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• As matas ciliares ao longo dos fundo de vales são os ecossistemas mais 
biodiversos da região, devido à sua estrutura florística e faunística e, portanto, 
são indispensáveis à manutenção da biodiversidade. 

• A conservação da biodiversidade em UCs requer uma matriz da paisagem 
permeável à locomoção da fauna impedindo seu isolamento genético. Para a 
fauna terrestre, as matas ciliares são os melhores corredores ecológicos. 

• Ambientes aquáticos de corredeiras junto às cabeceiras são indispensáveis à 
conservação da ictiofauna, principalmente daquelas espécies que migram 
durante o período reprodutivo (piracema), como as espécies de dourado 
(Salminus spp.). 

 
 A partir destes pressupostos, foram analisadas áreas potenciais para conservação no vale 
principal do rio Pelotas e seus afluentes. A análise das áreas foi realizada em duas etapas: a 
primeira foi uma visita a campo de dois dias em agosto de 2005 e a outra em laboratório com 
ferramentas do Sistema de Informações Geográficas (SIG). 
 

• A visita a campo foi realizada em dois dias de visita junto ao eixo principal do 
rio Pelotas e seus afluentes, entre os municípios de Bom Jesus/Vacaria (RS) e 
São Joaquim/Bom Jardim da Serra (SC). Nesta ocasião, estavam presentes 
estudantes, técnicos e professores da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, além de representantes do movimento ambientalista como Núcleo Amigos 
da Terra – Brasil e Instituto Gaúcho de Pesquisas Ambientais – INGA. Foram 
identificadas espécies-chave da fauna e da flora que indicassem um alto 
potencial de conservação dos ecossistemas locais.  

 
• A análise em laboratório foi realizada a partir de mapas digitalizados 

(1:250000), imagens de satélite Landsat de 1992 e imagens disponíveis na web 
como Google Earth 2006. Estas imagens foram interpretadas verificando a 
cobertura vegetal remanescente e a sua localização na bacia hidrográfica. Esta é 
uma análise bastante preliminar e requer análises mais elaboradas em SIG, caso 
a indicação seja aceita. 

 
 As áreas identificadas a seguir (figura 1) são resultado do cruzamento das duas etapas 
acima descritas e representam, entre os locais analisados, as áreas com o melhor qualidade 
ambiental, segundo os pressupostos indispensáveis à conservação dos ecossistemas. Na figura 
abaixo, são apresentadas as duas áreas (área 1 e 2), cada um com aproximadamente 5.800 ha, e 
suas localizações em relação a rede viária e o município de Vacaria, RS. 
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Figura 1 – Localização das duas áreas indicadas (preto e cinza) com maior potencial para implantação de 
uma UC. Esta figura foi construída com base em uma carta do exército digitalizada em escala original 
1:250000. 
 As duas áreas indicam os locais de maior aptidão ambiental para a implementação de 
um UC. Estes limites devem ser refinados, caso estas áreas sejam escolhidas, pois são o 
resultado de uma primeira análise espacial local e por sensoriamento remoto. Estas áreas são os 
grandes últimos remanescentes dos ecossistemas nativos junto aos vales do rio Pelotas, onde 
ainda ocorrem espécies da flora e fauna ameaçadas e endêmicas, próximos à UHE Barra 
Grande. 

 A próxima figura (figura 2) mostra a cobertura vegetal dentro das áreas selecionadas e 
suas principais características geomorfológicas. 

 

Figura 2 – Identificação dos locais indicados à implantação de um UC, enfatizando a cobertura vegetal remanescente. 
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Desta forma, concluímos que: 
 

• As duas áreas indicadas são aquelas mais adequadas à implantação de uma UC, devidas 
às suas características ambientais bióticas e abióticas, como alguma forma de 
compensação da UHE Barra Grande. 

• A situação ideal seria a decretação de uma grande UC nos vales (principalmente fundos 
de vale) restantes desta bacia hidrográfica, uma vez que a implantação de diversas UHE 
a jusante, como Barra Grande, Foz do Chapecó, Ita, Machadinho, ou a montante, como 
Paiquerê e Passo da Cadeia, acabará por colapsar o sistema natural desta bacia, 
extingüindo grande parte da biota aquática e terrestre desta região. É imprescindível 
que se mantenha parte desta bacia conservada, assegurando a conectividade para a biota 
destes biomas. 

 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 Prof. Dr. Paulo Brack – Depto. Botânica/UFRGS. 
 CRBio no. 2386-03 
 
 Biól. MSc. Eduardo Dias Forneck – PPG Ecologia/UFRGS 
 CRBio no. 28323-03 
 
 Biól. Rogério Both – PPG Ecologia/UFRGS 
 CRBio no. 34219-03 
 
 

Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2006 


