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S I G L A S  &  A B R E V I A Ç Õ E S  

 
 
AHE ............... Aproveitamento Hidrelétrico 
AID ................. Área de Influência Direta 
AII .................. Área de Influência Indireta 
APP................ Área de Preservação Permanente 
CAV ............... Centro de Apoio ao Visitante 
CDA ............... Centro de Divulgação Ambiental do Alto Uruguai 
CFURH .......... Compensação Financeira pelo Uso de Recursos Hídri-

cos 
EIA ................. Estudo de Impacto Ambiental 
EJA ................ Educação de Jovens e Adultos 
ICMS .............. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 

de Serviços 
IDH ................. Índice de Desenvolvimento Humano 
ISS ................. Ver ISSQN 
ISSQN ............ Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
N.A. ................ Nível d’água 
N.M.M ............ Nível Máximo Maximorum 
N.M.N ............. Nível Máximo Normal 
PBA ............... Projeto Básico Ambiental 
PCAU ............. Plano de Conservação Ambiental e de Usos da Água e 

do Entorno do Reservatório 
PCH ............... Pequenas Centrais Hidrelétricas 
PIB ................. Produto Interno Bruto 
PNUD ............. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
PRONAF ........ Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar 
PSF ................ Programa Saúde da Família 
RIMA .............. Relatório de Impacto Ambiental 
SIAB .............. Sistema de Informação da Atenção Básica 
SIDRA ............ Sistema IBGE de Recuperação Automática 
SIG ................. Sistema de Informações Geográficas 
SUS................ Sistema Único de Saúde 
UHE ............... Usina Hidrelétrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E M P R E S A S  &  I N S T I T U I Ç Õ E S  

 
 
ANA .................Agência Nacional de Águas 
ANEEL .............Agência Nacional de Energia Elétrica 
BAESA .............Barra Grande Energética S.A. 
CEEE ...............Companhia Estadual de Energia Elétrica 
COHAB ............Companhia de Habitação 
CONAMA .........Conselho Nacional do Meio Ambiente 
EMATER ..........Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural 
EMBRAPA .......Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
ENERCAN .......Campos Novos Energia S.A. 
EPAGRI ...........Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC 
FATMA  ............Fundação do Meio Ambiente de SC 
FUNASA ..........Fundação Nacional de Saúde 
GEAIA ..............Gerência de Avaliação de Impacto Ambiental 
GOLD ...............GOLD&GOLD S/S Ltda 
IBAMA .............Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 
IBGE ................Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
INCRA ..............Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
IPEA .................Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
IPHAN ..............Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
MAURIQUE .....Maurique Consultoria Ambiental 
ONU .................Organização das Nações Unidas 
PROGEO .........Consultoria de Engenharia Ltda 
SANTUR ..........Secretaria do Estado de Turismo, Cultura e Esporte de SC 
SENAR .............Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
SESC ...............Serviço Social do Comércio 
UCS ..................Universidade de Caxias do Sul 
UFSC ...............Universidade Federal de Santa Catarina 
UHBG ...............Usina Hidrelétrica Barra Grande 
UHCN ...............Usina Hidrelétrica Campos Novos 
UHFC ...............Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó 
UHIT .................Usina Hidrelétrica Itá 
UHMA ..............Usina Hidrelétrica Machadinho 
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APRESENT AÇÃO 

 

O presente trabalho é uma revisão do Plano de Conservação Ambiental e de Usos da 
Água e do Entorno do Reservatório da Usina Hidrelétrica Campos Novos - PCAU da UHCN - fina-
lizado em Outubro de 2004, solicitada pela FATMA em documento emitido pela Gerência de Ava-
liação de Impacto Ambiental – GEAIA, Processo FATMA DIV 024/CRP, Informação Técnica GE-
AIA nº 013/2009, datado de 15 de julho de 2009, Informação Técnica GEAIA N.º 18/2012 e orien-
tações contidas no ofício n.º 644/CPSC-MB/JM/JM/20090 da Capitania dos Portos de Santa Cata-
rina. 
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I  -  CAR ACTERIZ AÇÃO D A REGIÃO 

 

Como parte integrante do Plano de 
Conservação Ambiental e Uso do Entorno do 
Reservatório da Usina Hidrelétrica Campos 
Novos (UHCN), a caracterização da área de 
abrangência apresentada neste relatório tem 
objetivo utilitário bem definido, que é o de for-
necer os subsídios necessários à planificação 
de ações orientadas para o efetivo aproveita-
mento das oportunidades advindas da forma-
ção do lago, tendo em vista a obtenção de uma 
melhoria ambiental e a geração de benefícios 
locais permanentes. 

FIGURA 1: LOCALIZAÇÃO DA UHCN E MUNICÍPIOS 
LINDEIROS 

 

FIGURA 2: LOCALIZAÇÃO DA BACIA DE DRENAGEM 

 

Para isto, o diagnóstico aqui apresenta-
do consiste no levantamento e descrição dos 
elementos físicos, bióticos, sociais, culturais e 
econômicos, procurando-se retratar de modo 
conciso a situação atual, tendo em vista tam-
bém, o cenário anterior ao alagamento. Para 
tanto, tem-se como preocupação primeira a 
conjugação e a convergência dos elementos 
que compõem o cenário em questão, de tal 
forma que a caracterização do ambiente fuja da 
linguagem acadêmica e tecnicista e, sem per-
der o embasamento técnico-científico, sirva de 
peça fundamental para a compreensão e a 

proposição de novas oportunidades para a re-
gião a partir de sua associação com os usos 
advindos da formação do lago. 

1  NOTA METODOLÓGICA 

Nesta fase dos estudos, para a descri-
ção do meio físico (geologia, geomorfologia, 
clima, solos, aptidão agrícola das terras e re-
cursos hídricos) foram utilizados basicamente 
dados do EIA/RIMA e dos resultados dos pro-
gramas ambientais (PBA) já finalizados ou ain-
da em desenvolvimento, na Usina Hidrelétrica 
de Campos Novos. Para os meios biótico e 
socioeconômico, além dos anteriormente men-
cionados, foram utilizados dados do IBGE, do 
Projeto Canoas Século XXI1 e outros constan-
tes no site da COPERCAMPOS2 (como os di-
agnósticos dos municípios atingidos). Adicio-
nalmente, para completar o diagnóstico e as 
propostas para o presente Plano, foram reali-
zados trabalhos de campo, envolvendo levan-
tamento de dados e auscultação, de modo diri-
gido, das aspirações gerais e daquelas ligadas 
às oportunidades geradas pelas novas hidrelé-
tricas em implantação. Também foram manti-
dos contatos com todas as prefeituras lindeiras 
ao empreendimento, especialmente com os 
responsáveis pelas áreas de finanças, educa-
ção, saúde, abastecimento de água e sanea-
mento básico e contatos com potenciais em-
preendedores, agricultores, órgãos estaduais 
de saneamento básico e entidades de extensão 
rural. 

Este procedimento justifica-se, pois os 
elementos do meio físico alteram-se tão lenta-
mente que são praticamente constantes no 
curto intervalo de tempo transcorrido desde a 
elaboração do EIA/RIMA3, enquanto os demais 
podem ser bastante alterados pela ação antró-
pica, mesmo num curto espaço de tempo. 

2  LOCALIZAÇÃO E DADOS DO 
EMPREENDIMENTO 

A Usina Hidrelétrica Campos Novos lo-
caliza-se no Rio Canoas, cerca de 20 km a 

                                                
1
 Realizado pelo IBPA - Instituto Brasileiro de Pesquisas Alterna-

tivas para a ENERCAN. 
2
 //www.copercampos.com.br/camposnovos 

3
 Elaborado pela Magna Engenharia Ltda., Junho de 1990. 
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montante de sua confluência com o Rio Pelo-
tas, na divisa entre os municípios de Campos 
Novos e Celso Ramos, distando 28 km da sede 
municipal de Campos Novos.  

A partir de Campos Novos, por rodovias 

asfaltadas, podem-se alcançar as capitais dos 
estados do sul do Brasil percorrendo 370 km 
(BR-282) até Florianópolis/SC, 380 km (BR-
470) até Curitiba/PR e 400 km (BR-470, BR-
285 e BR-116) até Porto Alegre/RS. 

FIGURA 3: O RESERVATÓRIO E AS COMUNIDADES DO ENTORNO 

 

O local da obra caracteriza-se por ser 
um vale encaixado, com mais de 200 m de pro-
fundidade e ombreiras íngremes, cuja inclina-
ção varia entre 35º e 40º. 

A usina tem uma capacidade instalada 
de 880 MW e gera o equivalente a um quarto, 
aproximadamente, de toda energia consumida 
atualmente no Estado de Santa Catarina. 

O seu reservatório foi formado através 
do alagamento de áreas marginais do Rio Ca-
noas numa extensão de 53 km, com pequenas 
penetrações em alguns poucos afluentes, ocu-
pando 34,6 km2 (sendo 8,7 km² da calha do rio 
e 25,9 km² correspondentes a terras marginais 
inundadas)4, atingindo áreas rurais dos municí-
pios de Campos Novos, Abdon Batista, Celso 
Ramos e Anita Garibaldi. 

Além das propriedades rurais, foram 
também atingidos, direta e indiretamente, três 
núcleos que serviam de apoio à população ru-
ral: Santa Ana e Rosário (ambos em Anita Ga-

                                                
4
 Dados em conformidade com a Resolução da ANEEL nº 553 

de 15/10/2002: área alagada de 34,6585 km², sendo 25,9245 km² 
de terras e 8,7340 km² de calha do rio. 

ribaldi) e Barra do Arroio (Abdon Batista). 

3  ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

A caracterização da área de abrangên-
cia foi realizada com dados obtidos em relató-
rios e publicações que foram executadas ou 
contratadas por empresas do setor elétrico jun-
to a consultorias especializadas. Os órgãos 
oficiais do governo constituíram-se numa se-
gunda fonte de dados, quer em nível federal, 
estadual ou municipal. A ENERCAN – Campos 
Novos Energia S.A., forneceu os subsídios re-
lativos à Obra Principal e ao Reservatório. As 
informações referem-se basicamente a três 
áreas geográficas distintas, a saber: 

 área de influência – engloba a porção 
da bacia hidrográfica compreendida en-
tre o eixo previsto para a UHE Garibaldi 
e o ponto de confluência dos rios Cano-
as e Pelotas, situado cerca de 20 km a 
jusante do eixo da UHCN, abrangendo 
uma área de 1.835 km2. Para o estudo 
do meio socioeconômico e cultural, a 
área de influência é a superfície total 
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dos municípios lindeiros, totalizando 
2.625 km2; 

 IBGE - Censo 2000 - área total dos mu-
nicípios, idêntica àquela utilizada no es-
tudo do meio socioeconômico e cultural 
do EIA/RIMA e no Censo Agropecuário 
1995/96, nos quais os estabelecimentos 
rurais somam 2.771 km², portanto, su-
perior a dos municípios (o esperado era 
obter-se uma área entre 2.200 e 2.400 
km2); 

 IBPA - Canoas Século XXI / Diagnósti-
cos dos Municípios5 - área total dos mu-
nicípios idêntica a do IBGE, Censo Eco-
nômico Rural 2001 - área das proprie-
dades rurais (estabelecimentos agríco-
las) - 1.759,69 km²; 

 IBGE - Censo Agropecuário 2006 - área 
dos estabelecimentos agrícolas de 
182.350 ha. 

Desse modo torna-se bastante difícil fa-
zer comparações entre os citados estudos e, 
por isto, neste relatório, procurou-se utilizar 
sempre que possível os dados mais contempo-
râneos, indicando a fonte e de preferência utili-
zando percentagens. 

3.1 Principais Características da Área de 
Abrangência 

De uma maneira geral, o traçado dos 
principais rios da região (como o Uruguai, Pelo-
tas e Canoas) é o mesmo do passado, quando 
a velocidade da água era menor e os rios ser-
penteavam na forma de meandros desenvolvi-
dos em uma antiga planície. Somente após o 
erguimento do continente, em relação ao mar e 
também de alternâncias climáticas profundas, 
os rios ganharam maior velocidade de vazão e 
maior capacidade de transporte de sedimentos 
e blocos de rocha. Os vales tornaram-se mais 
encaixados e com forma de “V”, sendo que em 
muitos trechos, o desnível entre o fundo do 
vale e a parte mais alta atinge mais de 200 
metros, como acontece nas proximidades do 
local da obra. 

Os rios de segunda ordem existentes na 
região são decorrentes da existência de fratu-

                                                
5
 No relatório desse estudo consta ter sido feito um “censo agro-

pecuário”. Os resultados publicados não indicam a realização do 
mesmo e sim a aplicação de questionários que foram respondi-
dos ou não, conforme a vontade do entrevistado. Assim, os 
autores não puderam publicar os resultados como retrato exato 
da condição de vida e situação da agricultura de cada um dos 
municípios abrangidos pela pesquisa. Apesar disto, considerando 
a atualidade da pesquisa, feita em 2001, e ao grande número de 
questionários respondidos, optou-se por sua utilização, reconhe-
cendo nele certa representatividade nos resultados. 

ramento preexistente na rocha, favorecendo, 
dessa maneira, a instalação das drenagens 
nestes locais. Os últimos derrames a escorre-
rem na bacia tiveram composição mineralógica 
diferente dos anteriores, o que se reflete na 
forma dos taludes dos vales das drenagens 
principais.  

No trecho do rio correspondente às 
imediações da UHE Campos Novos até a pro-
gramada UHE Garibaldi, os locais dos derra-
mes ácidos constituídos por rochas predomi-
nantemente claras e que foram os últimos a 
escoarem, conferem aos taludes um perfil ab-
rupto verticalizado. Igualmente ocorrem nestes 
locais matacões de grandes dimensões esco-
rados muitas vezes pelas vegetações ou cons-
tituindo depósitos de tálus no pé dos taludes. 
Os matacões são provenientes, geralmente, do 
desprendimento de blocos de rocha, separados 
entre si por fraturas profundas alteradas em 
solo. A espessura de solo na região de rocha 
ácida, tanto no talude dos vales como nas regi-
ões superiores, planas, é pequena, devendo se 
ter o cuidado para evitar o estabelecimento de 
erosões neste tipo de solo pouco profundo e 
com reduzida espessura de camada fértil. O 
perfil lateral dos vales, assim como a existência 
de poções, cachoeiras e corredeiras estão na 
maioria das vezes relacionados às diferenças 
de resistência à erosão. 

FOTO 1: PAISAGENS INVERNAIS
6
 

 

 
                                                
6
 Fotos: NCA, 2000. 
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4  ASPECTOS DO MEIO FÍSICO E 
BIÓTICO 

4.1 Clima 

A região de implantação da UHE Cam-
pos Novos é caracterizada por grande homo-
geneidade e alto grau de unidade climática. 
Sua homogeneidade é expressa pelo predomí-
nio do clima mesotérmico, úmido o ano inteiro 
(sem estação seca), sendo a temperatura mé-
dia do mês mais quente menor que 22 ºC e sua 
unidade pelo ritmo climático característico de 
regiões temperadas. A homogeneidade e uni-
dade climática desta região devem-se a uma 
série de fatores e processos genéticos que 
atuam sobre as condições de tempo nela rei-

nantes, alguns de ordem estática e outros de 
ordem dinâmica, atuando todos simultanea-
mente em constante interação. 

Os fatores estáticos referem-se, princi-
palmente, à posição e ao relevo. Sua posição 
no interior da zona temperada, sem se esten-
der muito para o sul e sem se afastar muito da 
orla marítima, define claramente um ritmo esta-
cional à região, associado às variações na po-
sição aparente do sol ao longo do ano. Assim, 
existe uma predominância de tempo bom, com 
dias ensolarados, interrompidos por sequência 
de dias chuvosos decorrentes da frente polar 
especialmente durante o outono/inverno e por 
dias de chuvas intensas, de curta duração, de-
corrente das linhas de instabilidade tropical no 
final da primavera e no verão.  

TABELA 1: DADOS CLIMÁTICOS REGIONAIS E ESTIMATIVA DO BALANÇO HÍDRICO LOCAL 

Estações Jan. Fev. Mar Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez ANO

Campos Novos 20,6 20,5 19,4 16,1 13,9 12,6 12,4 13,1 14,7 16,0 18,1 20,0 16,5

Curitibanos 19,4 19,0 18,0 14,7 12,9 11,3 10,3 12,3 13,5 15,0 16,9 18,3 15,1

Lages 20,4 19,8 18,7 15,0 12,8 11,2 10,7 11,8 14,1 15,4 17,6 19,6 15,6

Média Regional 20,1 19,8 18,7 15,3 13,2 11,7 11,1 12,4 14,1 15,5 17,5 19,3 15,7

Estações Jan. Fev. Mar Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez ANO

Campos Novos 205 159 141 136 115 176 127 170 180 149 115 152 1825

Curitibanos 179 145 129 84 103 110 113 120 156 179 96 113 1527

Lages 144 168 116 88 86 86 91 103 141 139 111 115 1388

Média Regional 176 157 129 103 101 124 110 131 159 156 107 127 1580

Elemento Anos(*) Jan. Fev. Mar Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez ANO

Insolação em h/mês 31 221,9 198,4 209,3 189,3 186,8 159,8 176,9 183,8 160,1 196 221,7 238,1 2342

Umidade relativa  % 34 75,5 77,8 78 78,6 79,6 79,5 77,6 74,3 74,7 73,5 71,5 71,7 76

Dias de chuva  - N
o

36 13,1 13,3 11,1 9,9 10,6 10,5 9,8 10,5 10,6 11,1 9,7 11,3 131,5

Veloc. do vento km/h 18 10,8 10,1 10,4 9,7 9,0 9,7 11,2 11,9 13,0 12,6 11,5 10,8 10,9

Direção Predominante 35 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Segunda Direção 36 NW * SW NE NW NW * * * * E SW *

Precip. Max. 24 h - mm 51 57,2 46,8 41,4 58,2 61,3 47,5 53,5 42,8 48,5 59,1 42,3 48,5 61,3

Temp max absoluta: °C 54 36,2 34,6 34 30,5 29,4 27,4 28,2 31,3 33,2 32,2 35,6 38 38

Temp min. Absoluta:°C 56 5,3 1 1,9 -1 -2,9 -3,8 -6,3 -6,5 -4,2 1 1,1 0 -6,5

Geadas - dias 38 0 0 0 0,4 2,24 3,84 3,82 2,48 0,9 0,024 0,04 0 *

Horas de frio = <7,5°C 14 0 0,5 0,8 11,8 53,1 121,3 136 86,9 39 10,7 2,5 0 462,6

Discriminação Jan. Fev. Mar Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez ANO

Média Local ( ºC ) 20,7 20,4 19,5 16,5 13,7 12,5 12,1 13,3 14,4 16,2 18,2 20,1 16,5

EP Tabular não corrigida 3,05 3,05 2,65 2,05 1,52 1,35 1,25 1,42 1,65 2 2,4 3,1 -

Correção Tabular 35,4 30,6 31,5 28,8 27,9 26,1 27,6 29,1 30,0 33,3 33,6 35,7 -

108 93 83 59 42 35 35 41 50 67 81 111 805

Média Local P ( mm ) 177 167 136 145 139 161 148 143 177 188 128 148 1857

Saldo ( P - EP ) ( mm ) 69 74 53 86 97 126 114 102 128 121 47 37 1052

108 93 83 59 42 35 35 41 50 67 81 111 805

Excedente hídrico 69 74 53 86 97 126 114 102 128 121 47 37 1052

FIGURA V -   QUADRO - DADOS CLIMÁTICOS REGIONAIS E ESTIMATIVA DO BALANÇO HÍDRICO LOCAL

Dados Climáticos - Temperatura do Ar - Média Mensal e Anual ( ºC )

Evapotranspiração Potencial

Evapotranspiraçao Real -ER

(*) Anos de Observação

Valores médios de outros elementos climáticos ärea de Abrangência - Estação Meteorológica de Campos Novos

Dados Climáticos - Cálculo do Balanço Hídrico da Área de Abrangencia - Estação Meteorológica de Campos Novos

Dados Climáticos - Precipitação Pluvial Mensal e Anual (mm)

 

A temperatura na região apresenta uma 
distribuição espacial bem regular e suas mé-

dias anuais permitem verificar a influência do 
relevo e do fator continentalidade sobre a tem-
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peratura que aumenta gradualmente no sentido 
de Leste para Oeste, acompanhando a dimi-
nuição de altitude e o distanciamento do mar. 

Na TABELA 1 apresentam-se os princi-
pais dados climáticos de três estações meteo-
rológicas localizadas dentro da bacia e relati-
vamente próximas à UHE Campos Novos. A 
estação de Campos Novos, localizada a 28 km 
da Usina, apresenta os dados para caracteriza-
ção dos diversos componentes do clima local, 
subsidiando o presente trabalho: 

 a temperatura média anual é de 16,5oC 
podendo variar de 15,8 a 17,9oC. O mês 
mais quente (janeiro) tem média superi-
or a 20oC, seguindo fevereiro e dezem-
bro com médias um pouco inferiores a 
20oC. Os meses mais frios são junho e 
julho, com temperaturas médias próxi-
mas aos 11oC. A amplitude térmica 
anual média é de 10oC, característica de 
climas subtropicais e temperados. As 
máximas absolutas alcançam 38oC, en-
quanto as mínimas absolutas são inferi-
ores a -5oC. Na estação meteorológica 
de Campos Novos, a média das míni-
mas do mês mais frio (julho) é de 7,8oC, 
a média das máximas do mês mais frio 
é de 17,5oC, sendo de 26,7oC a média 
das máximas do mês mais quente. Ape-
sar de afirmações populares considera-
rem que “nos dias de hoje é mais frio”, 
ou “é mais quente” do que antigamente, 
a média anual das temperaturas no pe-
ríodo 1948 a 1985 (37 anos), é a mes-
ma encontrada entre agosto de 1985 a 
julho de 2007, ou seja, de 16,5ºC; 

 a precipitação pluvial média anual está 
na ordem de 1.600 mm, podendo variar 
entre 1.450 a 1.850 mm, com chuvas 
bem distribuídas por todo o ano. Em 
mais de 50 anos de observações, a es-
tação de Campos Novos tem registros 
de ocorrências de precipitações com va-
lores próximos a 60 mm em 24 horas 
em diversos meses do ano (janeiro, 
abril, maio e outubro), e os dias de chu-
va variam de 120 a 145 por ano; 

 as médias de umidade relativa são ele-
vadas durante todo o ano, situando-se 
próximas a 75%, o que é característica 
de clima úmido com chuvas bem distri-
buídas ao longo do ano. Assim, se as 
menores temperaturas de inverno ele-
vam a umidade relativa do ar, as altas 
médias de precipitação no verão tam-
bém a mantém elevada; 

 os municípios que compõem a área de 
estudo recebem em média 2.340 horas 
de brilho solar anual, dos quais mais de 
650 horas nos meses de dezembro a 
fevereiro e 520 horas em junho, julho e 
agosto. A significativa diferença entre 
verão e inverno é devida, principalmen-
te, à inclinação do eixo terrestre e se-
cundariamente aos nevoeiros e chuvas; 

 as velocidades médias dos ventos são 
baixas, inferiores a 11,2 km/h e a dire-
ção predominante é a Nordeste em to-
dos os meses do ano. Os ventos de Su-
deste apresentam maior intensidade; 

 a evapotranspiração potencial7 resulta 
em valores médios de 805 mm anuais. 
Como a pluviosidade média supera, em 
todos os meses, os valores calculados 
para evapotranspiração potencial, esta 
é igual a real, sendo mais elevada nos 
meses de verão e mínima no inverno, 
ocorrendo, neste caso, excedente hídri-
co em todos os meses, que na área em 
estudo totalizam 1.052 mm por ano8; 

 a ocorrência de geadas está compreen-
dido entre os meses de abril a outubro, 
com maior frequência de junho a julho, 
podendo ocorrer, em termos normais, 
de 12 a 22 dias por ano. Os valores de 
horas de frio, abaixo ou iguais a 7,2oC, 
variam de 440 a 640 horas anuais. 

As características agroclimáticas envol-
vem inverno frio e verões amenos e úmidos, 
tornando a área apta para uma ampla gama de 
culturas produzidas habitualmente no Planalto 
Catarinense, entre as quais se incluem: alfafa, 
ameixa, aveia, cebola, centeio, cevada, chá, 
ervilha, espinafre, feijão, girassol, lentilha, ma-
çã, milho, oliva, pêssego, trevo vermelho, toma-
te, trigo, sorgo e uva. As culturas com certa 
sensibilidade às geadas como abacaxi, bana-
na, cana-de-açúcar, cítrus e mandioca não en-
contram condições climáticas favoráveis. Devi-
do à alta umidade relativa do ar, culturas como 
o trigo são suscetíveis a doenças e as uvas, 
resultam com teores insuficientes de açúcar, 
para produção de vinhos de qualidade. Os ex-
cedentes hídricos, presentes em todos os me-
ses, dispensam o uso da água para irrigação, 
em grande escala. Seu efeito danoso é propici-
ar o carreamento de sólidos e dos elementos 
químicos utilizados na agricultura, contribuindo 

                                                
7
 Calculada com a metodologia desenvolvida por Thornthwaite & 

Mather e adaptada para o Brasil pelo Engenheiro Agrônomo 
Ângelo Paes de Camargo. VER FIGURA 4. 
8
 Não havendo necessidade de uso massivo da água do reserva-

tório para fins de irrigação. 



PLANO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DE USOS DA ÁGUA E DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 
 

UHCN 

 

CAPÍTULO I – DIAGNÓSTICO 19 

para o assoreamento e contaminação das 
águas superficiais. 

O clima da área de influência direta é 
adequado para a prática da pesca esportiva, 
passeios de barco, canoagem, banhos de sol e 
esportes ao ar livre (predominância de ventos 
com velocidade entre 7 e 15 km/h e frequência 

de chuvas intensas, mas de curta duração). 

As temperaturas médias anuais do ar e 
da água constituem-se em fatores que reduzem 
os períodos propícios ao contato direto com a 
água que se limitam aos meses de dezembro, 
janeiro e fevereiro. 

FIGURA 4: EXCEDENTE HÍDRICO E A DISTRIBUIÇÃO DAS CHUVAS AO LONGO DO ANO 

 Balanço Hídrico pelo  Método Thornthwaite - Mather 
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4.2 Geologia e Geomorfologia 

Geologicamente a área de influência lo-
caliza-se na província magmática do Brasil Me-
ridional, na região do Planalto Sul Catarinense. 
Derrames sucessivos de lavas básicas e ácidas 
apresentam aspectos diferentes conforme as 
condições sob as quais se consolidaram, for-
mando um espesso e vasto manto em toda a 
bacia do Rio Paraná, “capeando” o arenito Bo-
tucatu. 

Embora no Brasil não exista mais vul-
canismo, os vales dos rios Uruguai, Pelotas e 
Canoas estão situados em uma área constituí-
da essencialmente por rochas provenientes de 
erupções ocorridas a aproximadamente 120 a 
130 milhões de anos. 

Entretanto, para melhor conhecimento 
das características da região, inclusive para 
sabermos como se formou nela uma das maio-
res reservas subterrâneas de água doce do 
planeta (algo em torno de 50 trilhões de m³), é 
necessário recuar a história geológica em mais 
de 350 milhões de anos, antes das manifesta-
ções vulcânicas, quando teve início a deposi-
ção de sedimentos na bacia do Paraná, que é 
uma ampla e suave depressão proveniente do 
afundamento de parte da superfície da terra e 
que ocupa atualmente uma área de 

1.195.000km², englobando parte dos territórios 
da Argentina, Paraguai e Uruguai, estando 70% 
do total da bacia localizados no Brasil. 

A deposição ocorrida neste longo perío-
do, à medida que a superfície da terra sofria 
profundas alterações, com avanços e regres-
sões dos mares, deslocamentos dos continen-
tes e outros fenômenos, resultou num acúmulo 
de sedimentos com até 5.000 metros de es-
pessura. A bacia, formada por materiais poro-
sos e saturados d’água, foi recoberta por der-
rames de lavas vulcânicas que ao esfriarem 
formaram horizontes de rochas rígidas que 
isolaram quase a totalidade destas camadas 
permeáveis do contato com a atmosfera. Esti-
ma-se que este depósito subterrâneo de água 
denominado Aquífero Guarani, seja realimen-
tado anualmente por 150 bilhões de m³ de 
água, principalmente a partir das regiões da 
borda da bacia. 

O intenso vulcanismo na região de toda 
a bacia do Paraná ocorreu através de grandes 
fissuras abertas na crosta da terra por onde 
ascenderam as lavas que se derramaram em 
toda a área. Inicialmente o depósito ocorreu 
sobre as superfícies planas dos sedimentos e, 
posteriormente, sobre as superfícies também 
planas do derrame anteriormente escorrido e 
que já estava consolidado. A existência de se-
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dimentos depositados entre um derrame e ou-
tro demonstra que as erupções ocorreram com 
diferenças de dezenas, centenas ou até milha-
res de anos. O total dos diversos derrames 
sobrepostos atinge mais de 1.500 metros de 
espessura no centro da bacia, sendo que na 
região no entorno do empreendimento, esta 
atinge um valor entre 500 e 700m. 

Nas lavas, esporadicamente, são en-
contrados os geodos, com cristais de quartzo 
branco, ametistas, citrinos e calcedônias, entre 
outros. As reservas minerais de interesse eco-
nômico referem-se primordialmente ao material 
rochoso que pode ser transformado em brita, 
areia artificial ou em pedras para a construção 
civil e à água subterrânea do Aquífero Guarani. 
Quaisquer destes usos devem ser precedidos 
por cuidadosos estudos de viabilidade. 

O Planalto dos Campos Gerais e o Pla-
nalto Dissecado do Rio Uruguai são as duas 
unidades geomorfológicas onde a região está 
inserida, existindo quatro modelados de disse-
cação, ocorrendo os três primeiros em domí-
nios de rochas ácidas e o último em zonas com 
predomínio de rochas básicas.  

O mais extenso, ocupando a metade de 
toda a área de abrangência, é representado por 
uma ampla área elevada, cujo relevo varia do 
suave ondulado ao ondulado, com vales aber-
tos, profundidade média em torno de 70m e o 
espaçamento entre as drenagens variando en-
tre 1,4 a 3,5km. 

O segundo modelado, ocupando 20% 
da área de abrangência, estende-se desde a 
confluência dos rios Canoas e Pelotas até o 
lugar denominado Santa Terezinha. Uma faixa 
marginal aos rios Canoas e Ibicuí é constituída 
por um relevo suavemente ondulado, onde se 
destacam morrotes residuais e o entalhamento 
das drenagens é da ordem de 90 a 100m. 

O terceiro modelado tem uma distribui-
ção similar à do anterior, sendo caracterizado 
por possuir um relevo acidentado, com os inter-
flúvios estreitos e menos alongados do que os 
do primeiro. O espaçamento médio entre as 
drenagens é de 1,5km, os vales apresentam 
formato em “V”, e o entalhamento médio das 
drenagens é de 200m. 

O último modelado de dissecação, 
constituído pelo “cânion”, caracteriza-se por 
apresentar rochas básicas em suas bordas, 
com declividades variando entre 30º até 90º 
(pendentes verticais) e médias em torno de 
40º. Toda a área está controlada estrutural-
mente e a direção dos lineamentos controla a 

direção dos principais cursos d’água da área e, 
consequentemente, as direções de erosão e 
evolução do relevo. 

FOTO 2: CACHOEIRAS DO ENTORNO DA UHCN
9
 

   

   

A abundância hídrica e os vales encai-
xados e profundos geram muitas cachoeiras, 
principalmente a jusante da barragem. 

FOTO 3: PAREDÃO ROCHOSO A JUSANTE DA 
UHCN

10
 

 

A geologia e geomorfologia descritas in-
fluenciam o presente plano ao fornecerem indi-
cativos de ausência/raridade de minerais eco-
nomicamente exploráveis. Já a conjugação 
geologia, geomorfologia e pluviometria indicam 
abundância de quedas d’água, corredeiras, 

                                                
9
 Fotos: NCA, 2004. 

10
 Idem ao anterior. 
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“cânions”, grutas, fato que favorece o turismo 
contemplativo e o de esportes radicais. O uso 
econômico mais comum para a exploração das 
rochas existentes é o fornecimento de material 
para a construção civil (como brita, pedras para 
calçamento e revestimento, etc.). 

4.3 Solos, Aptidão Agrícola e Uso Atual 
das Terras 

De acordo com o EIA/RIMA de Campos 
Novos os solos mais representativos na área 
de abrangência da UHCN são os Latossolos 
Brunos intermediários para Latossolos Roxos 
distróficos, os Cambissolos álicos e os Cam-
bissolos Brunos álicos e suas distribuições 
obedecem a padrões distintos, relativos aos 
solos existentes e aptidões agrícolas correlatas 
e aos padrões de uso predominantes. 

Nos divisores de água da bacia, sobre 
relevo suavemente ondulado a ondulado, pre-
dominam os Latossolos e pequena parte dos 
Cambissolos Brunos e terra Bruno Estruturada, 
sendo os primeiros argilosos, altamente intem-
perizados, com baixa fertilidade natural e alta a 
média suscetibilidade à erosão. Correspondem 
às porções da região onde se desenvolve uma 
agricultura mais tecnificada, com forte aplica-
ção de insumos químicos e alta taxa de meca-
nização. Observa-se a adoção de práticas de 
conservação de solo tais como o plantio direto, 
atualmente dominante na área, e o terracea-
mento com plantio em curvas de nível. 

Os Latossolos Brunos ocupam cerca de 
39.000 ha, distribuindo-se em relevo suave-
mente ondulado a ondulado, com declives en-
tre 3 e 8%, fato este que, aliado às suas boas 
propriedades físicas, faz com que sejam inten-
samente utilizados com exploração agrícola, 
observando-se lavouras de milho, soja, trigo, 
feijão, alho, maçã, além de pastagens cultiva-
das e reflorestamentos. A mecanização é utili-
zada de forma rotineira neste tipo de solo. 

Nas áreas de drenagem e de maior de-
clividade, por sua vez, sobre relevo ondulado a 
montanhoso, predominam os Cambissolos. 
São rasos, apresentando pedregosidade, aflo-
ramentos de rocha e fertilidade natural variável. 
Apresentam limitações, portanto, ao uso da 
moto mecanização agrícola, dificultando o em-
prego de práticas de produção com uso inten-
sivo de capital. 

Nessas áreas convivem grandes e mé-
dias propriedades utilizadas para pastagens e 
reflorestamento, com pequenas propriedades 
rurais nas quais ocorre o emprego de mão de 

obra familiar, dedicadas ao cultivo do milho, 
soja, trigo e feijão, havendo ainda a produção, 
em pequena escala, de frutíferas e erva-mate, 
além da criação de animais, como suínos, aves 
e bovinos de leite. As produtividades alcança-
das são razoáveis e, apesar da declividade e 
do uso intensivo, não se verificam processos 
erosivos concentrados, devido, talvez, ao uso 
alternado do solo, envolvendo áreas de mata 
nativa, lavouras e pastagens. A criação de aves 
e suínos confinados gera dejetos em grandes 
quantidades nem sempre com destinação ade-
quada, principalmente dos últimos. 

FOTO 4: ÁREA RURAL DE CAMPOS NOVOS
11

 

 

FOTO 5: ÁREA RURAL DE CELSO RAMOS
12

 

 

Os Cambissolos Álicos, no conjunto, 
ocupam cerca de 67.000 ha em relevo que va-
ria de ondulado a montanhoso, com áreas pe-
dregosas e não pedregosas. Estes solos, que 
apresentam baixa fertilidade natural e teores 
elevados de alumínio trocável, são utilizados 
principalmente com pastagens, reflorestamento 
e cultivo de milho. Os Cambissolos Brunos áli-
cos totalizam 29.400ha, em relevo que varia do 
suavemente ondulado ao fortemente ondulado 
e são bastante utilizados com pastagens, reflo-
restamento e cultivo de soja. 

Quanto à aptidão agrícola das terras da 
área de abrangência, aproximadamente 
40.500ha estão enquadrados na Classe 2 
(abc), significando que apresentam aptidão 

                                                
11

 Foto: NCA, 2004. 
12

 Foto: Maria Elizabeth Pereira Rego, 2004. 
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restrita, com a utilização de nível tecnológico 
baixo ou razoável e aptidão regular para um 
nível tecnológico alto; 25.100ha estão enqua-
dradas na Classe 2 (abc), apresentando apti-
dão regular para os níveis de tecnologia baixo 
e razoável e aptidão restrita para nível de ma-
nejo alto. Enquadrados na Classe 3 (abc) exis-
tem 14.000ha de terras com aptidão restrita 
para os três níveis de manejo e na Classe 3 
(a), correspondendo às terras com aptidão res-
trita para baixo nível tecnológico e inaptas para 
os níveis tecnológicos razoável e alto, existem 
75.900ha. Os restantes 25.600ha pertencem à 
Classe 6, inaptas para aproveitamento agrícola. 

Os solos que predominam de modo ab-
soluto na área inundada são os Cambissolos. 
Secundariamente, como inclusões, aparecem 
os solos Litólicos e a ocorrência pontual de 
afloramentos de rocha. Os Cambissolos quan-
do em terreno escarpado, montanhoso e forte 
ondulado são eutróficos, pouco profundos, com 
argila de baixa atividade, horizonte superficial, 
com textura argilosa apresentando pedregosi-
dade intensa, tanto na superfície como na 
massa do solo; quando em relevo suave ondu-
lado e ondulado são profundos, distróficos, com 
argila de atividade baixa, com horizonte super-
ficial proeminente ou moderado e textura muito 
argilosa. 

Do centro do reservatório até a barra-
gem, em terreno montanhoso e escarpado 
ocorrem os Cambissolos Eutróficos, enquanto 
que na área entre o centro e o remanso do re-
servatório, onde é mais comum o relevo ondu-
lado a fortemente ondulado, são dominantes os 
Cambissolos Distróficos. 

Na área do lago as terras sem aptidão 
agrícola - Classe 6, predominam de modo ab-
soluto, totalizando 1.514ha ou 61,17% das ter-
ras a serem inundadas. Do restante das terras, 
19ha pertencem à Classe 2 (abc), apresentan-
do aptidão regular para qualquer dos níveis de 
manejo; 338ha estão enquadrados na Classe 2 
(abc), significando que apresentam aptidão 
restrita com a utilização de nível tecnológico 
baixo ou razoável e aptidão regular para um 
nível tecnológico alto; 604ha, estão enquadra-
dos na  Classe 3 (a), correspondendo às terras 
com aptidão restrita para baixo nível tecnológi-
co e inaptas para os níveis tecnológicos razoá-
vel e alto. Portanto, excluindo-se as terras sem 
aptidão agrícola (1.504ha) e a superfície ocu-
pada pelo Rio Canoas (775ha), restam apenas 
971ha de terras com alguma aptidão agrícola, 
ainda assim com graus de limitação de mode-
rado à forte. 

Quanto ao uso da terra, de acordo com 
o Censo Econômico Rural - IBPA 2001 verifica-
va-se o predomínio das pastagens naturais e 
cultivadas ocupando 36,64% da área, seguidas 
pelas lavouras permanentes e temporárias com 
34,17%, as matas naturais e plantadas com 
14,37%, as produtivas não utilizadas com 
12,71% e 2,11% com outros usos. 

O IBGE acusava, no Censo Agropecuá-
rio 1995/96, 42,43% de pastagens, sendo 
32,89% naturais e 9,54% plantadas; 29,39% de 
lavouras permanentes e temporárias; 12,02% 
de mata natural; 6,15% de mata plantada e 
10% de lavouras em descanso, produtivas não 
utilizadas e outros usos. No Censo Agropecua-
rio publicado em 2006 observa-se um aumento 
substacial das áreas cultivadas que já ocupam 
38,59% das áreas dos estabelecimentos agro-
pecuarios, tornando-se assim o uso predomi-
nante, pois este acréscimo provocou uma re-
dução das áreas de pastagens para 32,31%. 
Na divulgação dos resultados deste censo não 
houve separação entre pastagens e matas (flo-
restas13 - nativas e cultivadas). 

O EIA/RIMA, utilizando-se de aerofotos 
de 1986, registrou 46% de pastagens, sendo 
2% cultivadas, 28% de florestas (incluídas as 
matas em regeneração e as recém derruba-
das), restando 8,4% para reflorestamentos (da 
área mapeada), enquanto as lavouras ocupa-
vam 18% da área de influência. 

Embora as áreas consideradas nestes 
levantamentos não sejam integralmente super-
postas pode-se afirmar que a cobertura de ve-
getação nativa, constituída por matas e pasta-
gens naturais na região é bastante elevada, 
embora tenha sofrido expressiva queda entre 
1986 e 2001. Em 1986, ocupavam 72% e em 
2002, entre 50 e 55%, tendo sido expressivo o 
crescimento das lavouras que passaram de 
18% da área para mais de 34%, ou seja, um 
crescimento superior a 100%. Esta vegetação 
“natural” está bastante alterada e a maior parte 
encontra-se sob pressão antrópica significativa, 
pois grande parte é constituída por capoeiras e 
pastagens nativas, que há mais de cem anos 
vêm sofrendo queimas anuais. 

As influências dos solos e da aptidão 
agrícola descritas no presente Plano dizem 
respeito, sobretudo, à necessidade de cuidados 

                                                
13

 Em Nota ao fim da tabela o IBGE define esta categoria como: 
“Matas e/ou florestas naturais destinadas à preservação perma-
nente ou reserva legal, matas e/ou florestas naturais, florestas 
com essências florestais e áreas florestais também usadas para 
lavouras e pastoreio de animais.” Este grupamento ocupa 25,74% 
das áreas dos estabelecimentos agropecuários nos municípios 
considerados. 
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para evitar o aumento de erosão que tem raí-
zes geológicas. A existência de cambissolos 
pouco profundos e rasos, com a presença de 
materiais primários sem resistência à ação do 
tempo, comprova que a significativa erosão na 
área de abrangência é bem anterior à explora-
ção maciça dos recursos naturais pelo homem. 
Portanto, é preciso tomar medidas conservaci-
onistas para evitar a aceleração do carreamen-
to de sólidos para os cursos d’água. Os solos 
preservados poderão continuar por bastante 
tempo a fornecer ocupação, gêneros alimentí-
cios e renda para grande parte da população 
da área de abrangência, além do fornecimento 
de matéria prima para exportação e para as 
agroindústrias da região. 

4.4 Recursos Hídricos 

A bacia hidrográfica do Rio Canoas 
apresenta uma declividade média elevada e 
uma rede de drenagem densa, com seus cur-
sos d’água possuindo, também, fortes declivi-
dades. Essas características, aliadas às geoló-
gicas, de solos (de um modo geral, pouco pro-
fundos e pouco permeáveis), à cobertura vege-
tal com predomínio de pastagens, lavouras e 
ao regime climático que envolve uma precipita-
ção superior a 1.000mm anuais de excedente 
hídrico, propiciam escoamentos superficiais 
rápidos, dando origem a regimes torrenciais no 
Rio Canoas e seus afluentes. Como conse-
quência os tempos de concentração na bacia e 
sub-bacias são reduzidos e, por ocasião de 
precipitações intensas, formam-se ondas de 
cheias muito rápidas. Como os vales são es-
treitos e profundos, estas ondas de cheia apre-
sentam picos elevados. Estes não são mais 
pronunciados graças à forma alongada da ba-
cia no sentido leste/oeste, o que diminui um 
pouco a concentração dos escoamentos, com-
parativamente a uma bacia com formato apro-
ximadamente circular (compacidade 1). 

O Rio Canoas depende essencialmente 
do regime das chuvas da região e a análise das 
vazões médias mensais mostra que a distribui-
ção sazonal corresponde a um regime relati-
vamente uniforme, com deflúvios razoavelmen-
te bem distribuídos ao longo do ano. A vazão 
média no local do aproveitamento é de 322 
m3/s, o que corresponde a uma vazão específi-
ca média de 22,6 l/s, com as contribuições mé-
dias variando ao longo do ano, sendo maiores 
no período de junho a novembro, quando ocor-
rem 60,68% da descarga anual. Estes valores 
mostram alguma correspondência com os ex-
cedentes hídricos apurados no balanço hídrico 

com uma defasagem de um mês. Os exceden-
tes hídricos médios de maio a outubro corres-
pondem a 65,4% do excedente anual. 

4.4.1 Dados dos estudos ambientais 
O EIA/RIMA (concluído em junho de 

1990), com base nos resultados do monitora-
mento, realizado entre abril de 1988 a março 
de 1989, com seis estações de amostragem, 
sendo três no Rio Canoas, uma no Caveiras, 
uma no Marombas e uma no Ibicuí, identificou 
um alto grau de poluição na sub-bacia que in-
tegra o reservatório da UHCN. 

Tal fato decorria das atividades industri-
ais e do despejo inadequado de esgotos sanitá-
rios, sendo verificadas situações críticas na 
qualidade da água, notadamente nos pontos 
próximos a locais de lançamento, onde os valo-
res de OD, DBO e nutrientes apresentaram 
concentrações fora dos limites permitidos pela 
legislação vigente. 

Do monitoramento realizado destacam-
se os seguintes resultados: 

 a temperatura da água indica valores de 
clima subtropical a temperado, de até 
6oC em noites de inverno; 

 a profundidade da zona eutrófica não ul-
trapassa 1,80m, com águas pouco 
transparentes , mas límpidas; 

 o OD apresenta-se com mais de 90% 
de saturação e a matéria orgânica dis-
solvida e suspensa apresenta baixos 
teores. Os sólidos orgânicos não estão 
sendo degradados e sim carreados para 
jusante; 

 os altos teores de DQO no Rio Canoas, 
nas proximidades da Usina Peri, reve-
lam contaminação por efluentes da fa-
bricação de polpa de celulose, altos teo-
res de COT, que revelam potencial para 
formação de trihalometanos, indicando 
a necessidade de cuidados no trata-
mento da água para abastecimento hu-
mano. Também apresenta teor médio 
de SO4 e de Na, com 80% acima dos 
teores encontrados nos outros pontos 
da bacia; 

 a contribuição anual da carga orgânica 
pela chuva é de 160 kg/ha, o que revela 
que a chuva pode contribuir com até 3% 
da massa de DBO afluente ao reserva-
tório; 

 o pH sempre se manteve acima de 6,0, 
levemente acidulado, com teores de al-
calinidade de bicarbonato que favore-
cem a vida aquática, a criação de pei-
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xes, a aquacultura, a recreação de con-
tato primário e a agricultura irrigada. Os 
tipos químicos predominantes (Ca + Mg 
e CO3 + HCO3) favorecem o ecossiste-
ma aquático; 

 as águas são agressivas devido aos al-
tos teores de O2 e CO2, gases altamen-
te oxidantes. Os teores de ferro, man-
ganês e alumínio excedem os padrões 
de proteção da vida aquática. Na região 
existe bauxita, o que explica, em parte, 
o alto teor de alumínio e sílica das 
águas. Foram encontradas altas conta-
gens de bactérias precipitadoras de fer-
ro e de “thiobacillus”, bactérias reduto-
ras de enxofre que ainda não proliferam 
em grande número; 

 a alta concentração de Fe e Mn no se-
dimento de fundo pode induzir ao de-
senvolvimento de bactérias especializa-
das em atacar máquinas e estruturas 
metálicas; 

 já existem condições de eutrofização 
das águas que irão aportar ao futuro la-
go, uma vez que as concentrações de 
fosfato total e de nitrogênio inorgânico 
são suficientes para ocasionar florações 
de algas; 

 as águas subterrâneas oferecidas à po-
pulação na região circunvizinha à futura 
barragem, são extremamente duras, ri-
cas em cálcio, magnésio e cloretos, 
sendo águas não corrosivas, com ten-
dência à precipitação de carbonatos; 

 os parâmetros da qualidade das águas 
do rio, da chuva e da subterrânea, per-
mitiram o estabelecimento de um índice 
de qualidade para os valores médios 
anuais que,quando confrontados com 
os diversos usos possíveis da água, 
mostrou a sua aptidão para estes usos, 
com restrições, ou condicionantes es-
pecíficas; 

 também foi desenvolvido um índice de 
qualidade ambiental para o meio aquáti-
co regional, resultando em águas de 
qualidade regular, principalmente em 
virtude da pobreza da comunidade ben-
tônica, o que pode ser resultado dos te-
ores relativamente elevados de metais 
encontrados nos sedimentos;  

 alguns metais pesados como o cobre (5 
seções), o cromo (1 seção), o mercúrio 
(2 seções) e o chumbo (1 seção) exce-
dem os valores de referência, mostran-
do aleatoriedade de ocorrência e de ori-

gem; 

 é baixa a densidade bentônica na bacia 
do Rio Canoas, o que pode ser conse-
quência da presença de algumas subs-
tâncias tóxicas e elementos metálicos e 
pelas altas velocidades da corrente, o 
que implica em um intenso e rápido ar-
raste de sedimentos; 

 em 31 das 296 análises efetuadas em 
tecidos de peixes foram excedidos os 
limites máximos recomendados para te-
ores de metais pesados sendo destaque 
o cromo, pois 84% dos valores indese-
jáveis devem-se a este metal, que foi 
detectado na maior parte dos lotes dos 
peixes examinados. 

4.4.2 Dados da fase rio 
Em junho de 2000, a EPAGRI iniciou o 

monitoramento da qualidade das águas da ba-
cia do Rio Canoas, utilizando para tanto dez 
estações amostrais e uma coleta com periodi-
cidade mensal no primeiro ano e trimestral nos 
subsequentes. Foram analisados 34 parâme-
tros físico-químicos além de metais pesados, 
resíduos de agrotóxicos e parâmetros biológi-
cos (organismos bentônicos, fito e zooplânc-
ton). Dentre os diversos resultados podem-se 
destacar os seguintes, confrontados com dados 
do EIA/RIMA: 

 fósforo total – sua concentração conti-
nua alta, com valor médio de 4,28 mg/l, 
persistindo os riscos de eutrofização do 
lago no futuro; 

 continuam preocupantes os índices de 
fenóis que superam os limites para 
Classe 3 (0,3 mg/l médios e um máximo 
de 2,33 mg/l); 

 a amônia também está acima do limite 
para Classe 3, com uma média anual de 
1,45 mg/l e atingindo até 4,5 mgl/l.  

Os demais parâmetros mantêm-se den-
tro de níveis aceitáveis e não causam maiores 
preocupações no tocante ao comprometimento 
da qualidade da água para finalidades múlti-
plas.  

4.4.3 Dados da fase reservatório14 
O Monitoramento da Qualidade das 

Águas Superficiais através de campanhas de 
coletas amostrais de água, em pontos do re-

                                                
14

 Os dados analisados são a partir de janeiro de 2009, quando o 
Monitoramento Integrado da Qualidade das Águas Superficiais 
passou a ter a coordenação e supervisão da Empresa SocioAm-
biental Consultores Associados Ltda., composto pela Observação 
e Monitoramento das Condições Limnológicas da Qualidade da 
Água e Macrófitas Aquáticas. 
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servatório e de seus tributários, realiza em 
campo as determinações da temperatura, oxi-
gênio dissolvido, pH e condutividade. Além 
disto, também coleta as informações para ela-
boração dos perfis de térmicos e químicos 
(OD).  

Tendo em vista o volume de registros 
obtidos durante o ano de 2009, considera-se 
muita baixa a ocorrência de concentrações que 
ultrapassam o limite estabelecido para Classe 
2, para os parâmetros monitorados.  

Parâmetros como o Oxigênio Dissolvi-
do, Fósforo Total em ambiente, Escherichia 
Coli e Fenóis, apresentaram concentrações 
superiores às estipuladas para água da Classe 
2 em apenas 3% das campanhas. 

A maior violação da Classe 2 foi regis-
trada no período de 2009, para o Fósforo total 
para ambientes lênticos cujas concentrações 
ultrapassaram em 19% das campanhas o limite 
estabelecido.  

Os resultados permitiram evidenciar um 
comportamento de similaridade entre os pontos 
monitorados, sendo que se pode considerar 
dois compartimentos relacionados a variação 
das concentrações dos parâmetros físico-
químicos avaliados, que podem ser definidos 
como compartimento de Cabeceira e de 
Meio/Eixo do reservatório. 

O Compartimento de Cabeceira repre-
senta a porção do reservatório onde se locali-
zam os pontos de montante que apresentaram 
uma similaridade na concentração dos parâme-
tros físico-químicos entre si, mas que diferem 
do padrão de variação dos demais pontos mo-
nitorados no reservatório. Da mesma forma foi 
possível definir o Compartimento de Meio/Eixo, 
que representa toda a área dos pontos próxi-
mos ao eixo e a jusante. 

A análise estatística também apontou 
que o Rio Ibicuí, a jusante da indústria de papel 
e celulose, apresentou um comportamento dife-
renciado dos demais, assim como no Rio Ca-
noas a jusante da barragem, a ocorrência pode 
estar relacionado ao fato de ter sido amostrado 
num número menor de campanhas em relação 
aos demais pontos monitorados e de não ser 
um ambiente lêntico.  

O Índice de Qualidade da Água - IQA 
médio para o período foi ÓTIMO. A média anu-
al foi semelhante entre os locais analisados, 
com exceção do Rio Ibicuí, único ponto a apre-
sentar média de IQA BOA. 

O IQAR médio enquadra o reservatório 
da UHCN na Classe 3: MODERADAMENTE 

DEGRADADO. O IQAR manteve médias men-
sais com certa estabilidade por todo o período 
analisado e os melhores índices foram regis-
trados nas proximidades da barragem. 

O IET(P) médio de todos os locais, para 
todas as campanhas, enquadram o reservatório 
como Oligotrófico (Corpos d’água com boa 
qualidade das águas). Podemos verificar que 
houve grande variação em todos os pontos 
monitorados, que estão associadas à sazonali-
dade climática e ao regime hidrológico do re-
servatório. É possível constatar que as maiores 
médias foram verificadas para os meses de 
inverno e primavera, notadamente para o perí-
odo de julho a novembro, o que está direta-
mente relacionado ao fato de que durante estes 
meses ocorreram maiores precipitações, e 
consequentemente a maior incorporação de 
nutrientes, como o Fósforo.  

O IET(Cl) médio de todos os pontos, pa-
ra todas as campanhas classificam o reservató-
rio como Ultraoligotrófico (Corpos d’água com 
muito boa qualidade das águas). Observou-se 
que na maioria das campanhas o IET(Cl) médio 
enquadrou os locais monitorados como de Ul-
traoligotrófico e Oligotrófico. 

Ao analisar-se a relação conjunta de tro-
fia entre Fósforo e Clorofila (IET Médio) obser-
vamos que a classificação para a maioria dos 
pontos monitorados foi de Oligotrófico, sendo 
que o Rio Ibicuí apresentou índice de Ultraoli-
gotrófico. 

O Índice de Qualidade de Água para a 
Proteção da Vida Aquática (IVA) anual médio 
nos locais próximo à barragem e a jusante da 
usina enquadraram as águas na categoria de 
qualidade “BOA”. A eutrofização, a toxicidade e 
o OD foram os parâmetros que mais influencia-
ram negativamente no IVA.  

As águas de jusante foram classificadas 
na categoria de qualidade “BOA” nos meses de 
abril e outubro, devido à toxicidade crônica, à 
Ceriodaphnia dubia e ao estado mesotrófico 
(elevada concentração de fósforo) detectados 
no período, respectivamente. Em maio, a piora 
na classificação para situação de qualidade 
“REGULAR” foi devida à baixa concentração de 
oxigênio dissolvido.  

O reservatório nas proximidades da bar-
ragem recebeu classificação que variou entre 
as condições de qualidade “ÓTIMA” e “REGU-
LAR”. A pior condição ocorreu no mês de agos-
to influenciado, principalmente, pela toxicidade 
crônica detectada. 

O Índice de Balneabilidade (IB) geral 
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apresentou classificação PRÓPRIA para o pe-
ríodo, com condição na categoria de EXCE-
LENTE e índice de balneabilidade entre “BOA” 
e “ÓTIMA”. Para o corpo central do reservatório 
obteve-se qualidade “ÓTIMA” para a quase 
totalidade dos pontos, sendo de classificação 
“BOA” somente na foz do Arroio Demeneck. 

Muitas das melhorias apresentadas nas 
condições de qualidade dos recursos hídricos, 
nos tributários do reservatório, são em decor-
rência das diversas ações realizadas na região 
e, como exemplos, o Programa de Microbacias 
desenvolvido pela SDS ou as atitudes tomadas 
pelas próprias indústrias e estabelecimentos 
para se adequarem quando da solicitação de 
suas respectivas licenças ambientais. 

As informações relativas à qualidade da 
água do reservatório serão divulgadas periódi-
camente pelo empreendedor através de veícu-
los de comunicação e também materiais infor-
mativos. Adicionalmente serão instaladas pla-
cas nos locais de balneabilidade e pesca com 
orientações aos usuários. 

4.4.4 Comunidades biológicas – Fitoplânc-
ton e Zooplâncton15 
Trimestralmente é efetuado o monito-

ramento através de amostragens em pontos 
selecionados do reservatório para análise do 
Fitoplâncton e do Zooplâncton.  

A análise dos dados obtidos, quanto ao 
monitoramento das comunidades biológicas, 
permite colocar que para fitoplâncton ocorre 
uma diversidade considerada de média a alta, 
e que de acordo com a análise dos dados de 
abundância total ocorre com predominância de 
uma ou duas classes taxonômicas. 

O conjunto dos dados de ocorrência, 
abundância e diversidade do fitoplâncton indi-
cam que para o reservatório da UHCN predo-
minam espécies de algas características de 
ambientes oligotróficos e até mesotróficos, com 
níveis de baixos a médios, de concentração de 
nutrientes disponíveis para o desenvolvimento 
elevado do crescimento das comunidades fito-
planctônicas. Essas características são apre-
sentadas na análise da variação dos parâme-
tros físico-químicos, que analisam a qualidade 
das águas e os níveis de trofia das águas dos 
pontos monitorados, localizados no corpo do 
reservatório e em seus principais tributários. 

Os resultados das análises das comuni-
dades biológicas demonstraram para o período 

                                                
15

 Dados a partir de janeiro de 2009, do Monitoramento Integrado 
da Qualidade das Águas Superficiais sob coordenação e supervi-
são da Empresa Socioambiental Consultores Associados Ltda.  

a não ocorrência de situações de proliferação 
excessiva de algas.  

Quanto à comunidade do Zooplâncton, 
o conjunto dos dados de ocorrência e abun-
dância, e da diversidade, até o presente mo-
mento, indica que para o reservatório da UHCN 
predominam espécies de zooplâncton caracte-
rísticos de ambiente fluvial, ou com forte in-
fluência fluvial na dinâmica lacustre, com bai-
xos níveis de nutrientes disponíveis para o de-
senvolvimento do ciclo de vida das espécies. 
Este fato é reforçado quando se observa as 
características morfométricas do lago, que o 
identificam como um típico reservatório de rio, 
com grande extensão longitudinal e significativa 
influência das vazões afluentes na dinâmica da 
coluna d’água do corpo do reservatório.  

4.4.5 Macrófitas aquáticas16 
No que diz respeito às macrófitas aquá-

ticas, desde janeiro/09 foram realizadas três 
campanhas semestrais (jun/09, dez/09 e 
jun/10). 

Na vistoria realizada em junho/09 foram 
encontradas cinco espécies: Commelina diffu-
sa, Cyperus SP, Eichhornia crassipes, Pistia 
stratiotes e Salvinia auriculata, sendo que não 
representavam problema para o reservatório.  

Em dezembro de 2009 observou-se um 
aumento significativo no numero de espécies e 
no numero de pontos de ocorrências, o que 
determinou a necessidade de intervenção atra-
vés da retirada manual das plantas, ação esta 
realizada pela equipe da Enercan. Na ocasião 
foi dada maior atenção a três espécies: Salvinia 
sp, Eichhornia spp. e à Pistia stratiotes. 

Na campanha realizada em junho de 
2010 observou-se que a intervenção recomen-
dada apresentou boa eficiência, já que houve 
uma redução significativa de espécies e de 
pontos de ocorrência.  

Neste período verificou-se que a condi-
ção atual de crescimento de macrófitas aquáti-
cas apresenta estreita relação com o aumento 
de materiais (resíduos sólidos, serrapilheira, 
madeira, etc.) na região marginal. 

A intervenção realizada obteve sucesso 
no controle dos focos de infestação indicando 
que as macrófitas aquáticas tendem a não ser 
um problema muito grande no reservatório. O 
manejo das infestações deve efetuado com um 
controle preventivo (retirada) dos focos de sur-
gimento de macrófitas (sempre que estes supe-
rarem os limites determinados) mantendo as 

                                                
16

 Idem a nota de rodapé anterior.  
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populações em baixas quantidades. 

4.5 Flora e Vegetação 

4.5.1 Vegetação original 
Para a caracterização dos ecossistemas 

de uma região geralmente se utiliza o conceito 
de “Regiões Fitogeográficas ou Fitoecológicas”, 
que são áreas delimitadas por parâmetros eda-
fo-climáticos, como clima, litologia, relevo e 
solo. A partir dessa resultante, realiza-se a se-
leção natural de formas de vida vegetal carac-
terísticas, que na área de abrangência da UHE 
Campos Novos, compreendem três Regiões 
Fitoecológicas ou três tipos de vegetação dife-
rentes: Floresta do Rio Uruguai (Floresta Esta-
cional Decidual), que ocorre nas margens do 
Rio Canoas e principais afluentes; Mata de 
Araucária (Floresta Ombrófila Mista), que ocor-
re entre 600 e 800 metros de altitude e Região 
das Savanas ou campos, que ocorre nas áreas 
mais planas. A presença humana, já por longo 
período de tempo, vem acarretando profundas 
alterações na paisagem original. 

A Floresta Estacional Decidual ocorre 
principalmente na calha do Rio Canoas e nos 
principais afluentes. Situa-se em terrenos pro-
fundamente dissecados, com encostas íngre-
mes e solos pouco profundos. Sendo o clima 
mais ameno, algumas espécies arbóreas pas-
saram a ocupar áreas de terrenos ondulados, 
infiltrando-se nos sub-bosques da Floresta 
Ombrófila Mista. 

Originalmente a floresta era constituída 
por dois estratos arbóreos bem distintos. O 
estrato emergente descontínuo e irregular, for-
mando uma cobertura que ocupava de 60 a 
80% da superfície, onde ocorriam principalmen-
te a grápia, o angico, a canela-loura, o cedro, a 
timbaúva e o louro.  

No estrato dominado predominavam di-
versas Lauráceas como a canela-preta, a cane-
la-amarela, a canela-guaicá e a guajuvira (uma 
das espécies mais expressivas e de maior dis-
persão), entre outras. 

Os estratos arbustivos e de arvoretas 
eram marcados pela ocorrência de espécies 
como catiguá-vermelho, laranjeira-do-mato, 
cincho, pimenteira e grandiúva, dentre outras.  

A Floresta Ombrófila Mista alterou sua 
distribuição quando das drásticas modificações 
climáticas, passando dos restritos locais junto 
às nascentes e baixadas, onde havia condições 
de solos profundos e abundante disponibilidade 
de água, para avançar sobre os campos, se-
gundo um fenômeno denominado irradiação. 

As periferias dos capões foram sendo domina-
das por espécies heliófilas que, através de um 
crescimento rápido, em pouco tempo criaram 
condições de sombreamento para o incremento 
de espécies mais desenvolvidas, que substituí-
ram pouco a pouco as pioneiras. 

O elemento principal desta floresta é o 
pinheiro brasileiro (Araucaria angustifolia) que, 
pela sua importância fitogeográfica e comercial, 
foi, além de bastante estudado, também muito 
utilizado para fins industriais. 

A Floresta Ombrófila Mista distribui-se 
sobre os terrenos mais dissecados, com maior 
aprofundamento e maior número de drenagens 
do que sobre os terrenos ocupados pelas Sa-
vanas, ocupando o espaço entre a Savana e a 
Floresta Estacional Decidual. Apresenta uma 
estratificação característica e própria, ou seja, o 
estrato superior é constituído exclusivamente 
pelo pinheiro brasileiro (Araucaria angustifolia), 
sobressaindo-se, assim, dos demais estratos 
arbóreos, que constituem os sub-bosques de 
pinhais. 

O estrato arbóreo é formado principal-
mente por espécies de canelas, tais como a 
canela-fogo, canela-preta, canela-amarela, 
canela-lageana e a canela-guaicá. Ainda po-
dem ser observados com muita frequência o 
camboatá-vermelho e o branco, a carne-de-
vaca e ainda a sapopema e o cedro. 

A Savana representa uma vegetação 
extremamente adaptada a ciclos climáticos 
anteriores às grandes mudanças ocorridas na 
atual fase do Quaternário, quando se passou 
de uma condição árida e fria para outra mais 
amena. A Savana ocupa diversos tipos de solo, 
desde os litólicos até os latossolos e sua vege-
tação é caracterizada pela existência de um 
tapete herbáceo, com o predomínio de gramí-
neas, onde se encontra distribuído um número 
regular de plantas lenhosas, entre arbustos e 
árvores, isoladas ou na forma de capões, 
acompanhadas ou não de florestas de galeria 
ao longo dos cursos d’água. 

Esses campos, na sua maioria, eram 
compostos por espécies geralmente duras e 
grosseiras que foram sendo alteradas através 
da queima para renovação das pastagens, o 
que eliminou grande parte das gramíneas ces-
pitosas que foram substituídas por espécies 
rizomatosas, muito mais resistentes ao pisoteio 
e ao fogo. 

Em locais onde o pastoreio é intenso, 
ocorre um acentuado aumento de gramíneas 
rizomatosas. Nos solos onde existe degrada-



PLANO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DE USOS DA ÁGUA E DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 
 

UHCN 

 

CAPÍTULO I – DIAGNÓSTICO 28 

ção é comum ser observada a presença de 
barba-de-bode. A vegetação herbácea é utili-
zada para o pastoreio do gado, havendo um 
predomínio das espécies de grama-forquilha, 
grama-tapete-de-folha-larga, grama-jesuíta, 
além de ocorrerem a barba-de-bode, macega-
estaleira, pega-pega, carqueja e caraguatá. A 
vegetação arbórea é constituída por florestas 
de galeria e raros capões, que algumas vezes 
aumentam a largura das mesmas. 

4.5.2 Vegetação antrópica ou culturas cí-
clicas  
O início da ação humana “colonizadora”, 

datada de 1838, baseou-se na ocupação de 
terras para o desenvolvimento da pecuária bo-
vina, verificando-se, simultaneamente, a explo-
ração das madeiras nobres existentes. A colo-
nização, das áreas de ocorrência da Floresta 
Ombrófila Mista, iniciou-se por volta de 1874 
pelos imigrantes italianos que, na qualidade de 
pequenos proprietários rurais, promoveram o 
desmatamento da floresta e a implantação da 
policultura do trigo, milho, feijão, videira e pe-
quenas áreas de pastagem, utilizando técnicas 
de manejo rudimentares. Já a partir de 1950, 
ocorre na região um sensível incremento na 
derrubada de matas, acarretando a ampliação 
da indústria madeireira, principalmente pelo 
desenvolvimento de uma agricultura capitaliza-
da que expandiu consideravelmente a fronteira 
agrícola de então. 

Toda a região sofreu drásticas interfe-
rências devido a uma completa alteração de 
suas características originais. Estas ocorreram 
a partir de parcelamento das propriedades 
ocupadas pelas famílias vindas das colônias 
velhas, onde a carência e a exaustão das ter-
ras não mais absorviam a mão de obra dispo-
nível. 

Nos lugares mais planos, ocupados pe-
las savanas, a ação antrópica está presente na 
totalidade da área. Esta ação ocorre, principal-
mente, através da pecuária que utiliza os cam-
pos nativos como pastagem para o gado e da 
utilização da técnica de queima da vegetação, 
para a eliminação da folhagem seca das her-
báceas, visando a rebrota antecipada das gra-
míneas. 

A área originalmente ocupada pela Flo-
resta Estacional Decidual sofreu um intenso 
desmatamento com a exportação de madeira 
bruta que, apesar das dificuldades de transpor-
te, encontrava na “enchente de São Miguel” 
uma aliada para o escoamento da produção 
para o mercado do Prata. O desmatamento foi 

seguido da ocupação agrícola e da pecuária 
que utilizavam técnicas rudimentares, adapta-
das principalmente às dificuldades de relevo da 
região. Atualmente a maior parte das áreas 
menos acidentadas é ocupada por culturas 
cíclicas. 

4.5.3 Cobertura vegetal atual 
Ao se descrever o uso atual das terras, 

utilizaram-se fontes que informam, através de 
questionários ou de mapeamento, a cobertura 
do solo em quatro datas distintas: 1986, 
1995/96, 2001 e 2006. 

Embora as áreas consideradas nestes 
levantamentos não sejam integralmente super-
postas pode-se afirmar que a cobertura de ve-
getação nativa, constituída por matas na regi-
ão, é bastante elevada, embora tenha sofrido 
expressiva queda entre 1986 e 2001. Estima-se 
que restam na área de abrangência cerca de 
23% do território ocupado pela Savana e 10% 
pela Floresta Ombrófila Mista, ocorrendo sobre 
as áreas desta última formação, uma pressão 
de características menos perceptíveis, mas não 
menos relevantes, como é o caso da extração 
seletiva de espécies que apresentam maior 
valor econômico. 

Os 2/3 restantes da área de abrangên-
cia encontram-se ocupados por diversas ativi-
dades antrópicas como as culturas cíclicas e 
permanentes, reflorestamentos, pastagens cul-
tivadas, áreas urbanizadas (cidades) e outras 
onde a vegetação original foi suprimida em 
função dos usos acima citados e, posteriormen-
te abandonadas, estão rapidamente sendo to-
madas pela vegetação secundária, caracteri-
zando um processo de regeneração natural. 

A descrição da vegetação influencia es-
te Plano ao mostrar que o ciclo de exploração 
maciça dos recursos florestais está encerrado e 
a vegetação de mata ainda existente deve ser 
preservada como banco de material genético, 
para a exploração apícola, a educação ambien-
tal e o turismo, com a montagem de trilhas que 
permitam a visualização da fauna e a identifi-
cação das espécies que são a riqueza da área, 
além das belas paisagens. As áreas de campo 
nativo poderão continuar sendo exploradas 
para pastoreio, de preferência extensivo, para 
preservar a fauna campestre e também podem 
ser utilizadas no turismo rural com passeios a 
cavalo, apreciação da fauna campestre e ou-
tras atividades correlatas. 

4.6 Fauna Silvestre e Ictiofauna 

A ação antrópica, responsável pela eli-
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minação de grandes áreas de florestas nativas, 
fornecedora de abrigo e alimentação à maior 
parte da fauna silvestre; o emprego de agrotó-
xicos; a caça indiscriminada de determinadas 
espécies de aves e mamíferos alteraram pro-
fundamente a composição original dos diversos 
grupos, o que se reflete na redução das espé-
cies e no desequilíbrio numérico em sua popu-
lação. 

Nos levantamentos realizados por oca-
sião do EIA/RIMA foi registrada a presença de 
20 espécies e subespécies de anfíbios, 29 es-
pécies de répteis, 178 de aves e 48 de mamífe-
ros, além de insetos, aracnídeos, miriápodes, 
crustáceos e moluscos, destacando-se que, por 
ocasião dos levantamentos realizados, não foi 
detectada qualquer forma de endemismo nos 
grupos faunísticos alvos do estudo. 

No que se refere à ictiofauna, foi regis-
trada a ocorrência de 53 espécies de peixes 
pertencentes a 11 famílias. Dentre as espécies 
capturadas encontram-se cascudos, traíras, 
jundiás, lambaris, birus, pintados, carás, entre 
outras. Foi também observado que a região da 
UHCN pertence ao sistema do Alto Rio Uruguai 
e apresenta uma ictiofauna característica, em 
parte não encontrada no Baixo e Médio Rio 
Uruguai, podendo ser consideradas endêmicas 
desta parte da bacia hidrográfica uma espécie 
de cascudo, uma de lambari, uma de perna de 
moça, duas espécies de joaninha, uma espécie 
de traíra, uma de dentudo e uma de biru. Con-
cluiu-se também que a média de captura por 
esforço de pesca, calculada pelas amostragens 
de rede, é considerada insuficiente para a sub-
sistência familiar com base na pesca comercial. 

4.7 Água e Principais Fontes Poluidoras 

Os corpos d'água, principalmente os 
rios, podem assimilar uma certa quantidade de 
resíduos antes de atingir o estágio de poluição. 
Manter tal situação depende da capacidade de 
diluição e depuração natural dos corpos recep-
tores em relação às cargas de cada poluente 
lançado. 

A região de inserção da UHCN é de 
ocupação preponderantemente rural, sendo de 
origem agrícola uma das principais fontes que 
drenam cargas poluentes para os cursos 
d’água. Os processos erosivos das terras culti-
vadas não contribuem, sobremaneira, para a 
perda da qualidade das águas, revelada, em 
especial, pelos parâmetros de turbidez e gru-
pos de sólidos. 

Além da atividade rural, outras fontes 

potenciais de poluição, geradas por atividades 
urbanas, como esgotos domésticos e industri-
ais, são igualmente responsáveis, em pequena 
escala, pela emissão de efluentes poluidores. 

Para uma melhor visualização e com-
preensão do problema, optou-se por abordar 
cada uma das fontes poluidoras citadas. 

4.7.1 Cargas industriais de grande porte 
De um modo geral, as indústrias utili-

zam a água como matéria-prima que, junto com 
outras, permite a fabricação de produtos aca-
bados e neste processo parte da água retorna 
ao corpo hídrico carregando materiais contami-
nantes, quando não houver tratamento, o tra-
tamento for inadequado ou estiver inoperante 
(economia de energia). 

A poluição industrial era significativa em 
toda a bacia do Rio Canoas e as principais ati-
vidades poluidoras compreendem basicamente 
as indústrias de madeira, de produtos alimentí-
cios, de papel e celulose e os curtumes, sendo 
que a maioria está localizada fora dos municí-
pios lindeiros. 

A ação dos órgãos ambientais modificou 
esta situação que era crítica e atualmente as 
grandes indústrias realizam tratamentos, o que 
não compromete a qualidade das águas, fato 
verificado pelos monitoramentos. 

4.7.2 Cargas urbanas (domésticas e ge-
rais) 
Em valores absolutos verifica-se que as 

cargas urbanas compreendendo as domésti-
cas, industriais de pequeno porte (padarias, 
serralherias, movelarias), comércio e serviços 
são pouco elevadas principalmente se compa-
radas aos valores de cargas das indústrias de 
grande porte e agropecuárias. Isto se deve, 
principalmente, devido ao tamanho das áreas 
urbanas na região de abrangência que, na 
maioria são constituídos por núcleos de peque-
no porte. 

A carga poluidora de origem doméstica 
geralmente está associada à população servida 
por esgotos urbanos. Assume-se que a carga 
da população não servida por rede não atinge 
os cursos d’água, por ser removida eficiente-
mente por disposição no solo (fossas). Entre-
tanto, esta hipótese é válida quando é pequena 
a parcela da população urbana que utiliza fos-
sas e a população rural tem baixa densidade. O 
mesmo ocorre com as indústrias de pequeno 
porte e serviços existentes nas sedes dos mu-
nicípios banhados pelo reservatório da UHCN.  

De acordo com informações prestadas 
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pelas Prefeituras a situação do saneamento 
básico nos municípios do entorno é a seguinte: 

 Abdon Batista: a água para a popula-
ção urbana é proveniente de poços ar-
tesianos e o tratamento (colocação de 
cloro) é realizado pela prefeitura. 100% 
da população da zona urbana têm as 
residências com água encanada.  
Quanto ao esgoto, 100% da população 
urbana têm fossas sépticas instaladas 
nas residências. O município possui 
Plano de Saneamento. Quanto ao lixo 
urbano, foi encaminhada emenda par-
lamentar para aquisição de um cami-
nhão coletor e compactador de lixo. Ca-
so aprovada a coleta de lixo será reali-
zada pelo próprio município que tam-
bém irá implantar a coleta seletiva de li-
xo. Atualmente o lixo é coletado duas 
vezes por semana por empresa contra-
tada que destina ao aterro sanitário do 
município de Concórdia. 

 Anita Garibaldi: 30% das residências 
urbanas possuem fossa séptica. O res-
tante da zona urbana do município não 
conta com tal instalação e o esgoto 
acaba indo para os rios. Há um projeto 
para implantação do sistema de trata-
mento do esgoto do município que 
atenderá 100% da população urbana. 
Pretende-se posteriormente estender à 
zona rural. A secretaria está elaborando 
o plano para execução. O fornecimento 
e tratamento da água são feitos pela 
CASAN e 100% da população urbana é 
atendida. O lixo urbano é coletado por 
empresa contratada e transportado para 
o aterro sanitário do município de La-
ges. Não há coleta seletiva e não é feita 
a reciclagem. 

 Campos Novos: O abastecimento de 
água na área urbana está a cargo do 
SAMAE. A captação ocorre através de 
01 reservatório e o tratamento é feito 
em Estação de Tratamento do tipo Ciclo 
Completo, sendo atendidos 99% dos 
imóveis da sede. No meio rural predo-
minam os abastecimentos por meio de 
13 poços artesianos e 04 fontes, já exis-
tindo comunidades servidas por redes 
de abastecimento implantadas com re-
cursos do PRONAF, Estado, Prefeitura, 
utilizando como fonte poço artesiano 
com vazão de 5.000 l/h.  
O esgotamento sanitário na cidade é 
feito de forma geral através de fossas 

sépticas ou rede de esgotos na propor-
ção de 20% para 70% O uso da fossa 
séptica e do sumidouro são exigências 
da Prefeitura quando não há possibili-
dade de instalação da rede de esgoto. 
No perímetro urbano, cerca de 10% da 
população não utiliza qualquer tipo de 
tratamento ou o tratamento utilizado é 
inadequado, uma vez que o escoamen-
to é feito em curso d’água sem denomi-
nação ou “in natura” sobre o terreno.  
A Prefeitura já tem projeto de Unidade 
de Tratamento de Esgotos. O córrego 
(sem denominação) afluente do Rio 
Santa Cruz, vai receber a água no final 
do processo. 
Os resíduos sólidos são coletados em 
média duas vezes por semana, em to-
dos os domicílios urbanos e rurais 95%, 
pela VT Ambiental Ltda, contratada pe-
lo município. 
A coleta seletiva de lixo é feita parcial-
mente pela Associação de Catadores 
Cidade Limpa, diariamente.  
A Prefeitura e a Epagri fazem campa-
nhas de recolhimento de embalagens 
de agrotóxicos sendo que os casos de 
destinação inadequada foram reduzi-
dos. 
O aterro sanitário não está localizado 
no município de Campos Novos. O 
mesmo é terceirizado e tem aprovação 
de órgão do meio ambiente Estadual. 

 Campos Novos: 7.546 ligações de 
água e 4.557 ligações de esgoto funcio-
nando no perímetro urbano. 96,93% de 
residências com água encanada no pe-
rímetro urbano e 73,33% da população 
atendida com sistema de esgoto (22 mil 
pessoas aproximadamente com liga-
ções de esgotos que são conduzidos 
para uma ETE – Estação de Tratamento 
de Esgotos. A coleta do lixo urbano é 
feita por empresa contratada que faz o 
recolhimento e encaminha para um 
aterro sanitário da própria empresa (li-
cenciado pelo órgão ambiental respon-
sável) localizado no município de Frai-
burgo. Após a separação o lixo reciclá-
vel é enviado para o município de Videi-
ra. Não há coleta seletiva no município. 
Em Campos Novos o lixo hospitalar é 
selecionado através de coleta própria e 
incinerado. 

 Celso Ramos: em relação ao esgoto, 
40% das residências urbanas possuem 
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fossa séptica. O restante é despejado 
no Riacho Marmeleiro. Em relação à 
água, 99% das residências urbanas são 
atendidas pela água proveniente de dois 
poços artesianos. O tratamento da água 
é feito pela CASAN. A população res-
tante do perímetro urbano (1%) optou 
por captar a água de outras de fontes, 
existentes nas propriedades. O lixo ur-
bano é coletado por empresa contratada 
que faz a separação do lixo reciclável 
bem como a compostagem do lixo or-
gânico. O restante é levado para o ater-
ro sanitário do município de Erval Velho. 

Para o conjunto dos municípios, na 
área de abrangência da UHCN, de acordo com 
os dados do SIAB de dezembro de 2009, a 
situação da moradia quanto aos serviços públi-
cos é a seguinte, considerando 11.574 domicí-
lios urbanos e rurais observados:  

 9.207 (79,55%) estão ligados na rede 
da água pública; 

9.318 (80,51%) têm o lixo coletado e 
dos que não tem coleta de lixo, em 1957 
domicílios o enterram ou queimam e 
299 depositam a céu aberto; 

 5.642 (48,75%) estão ligados à geral de 
esgotamento sanitário, 5.048 (43,61%) 
dispõem de fossas sépticas e 884 dis-
põem esgotos, inclusive fezes e urina a 
céu aberto. 

4.7.3 Fontes de origem rural 
De um modo geral, observa-se que a 

prática de culturas anuais e o uso intensivo das 
propriedades têm contribuído para o agrava-
mento dos processos erosivos, altamente sus-
cetíveis na área em estudo. 

A contaminação das águas decorrentes 
da atividade agrícola, na área de influência, 
está associada à tecnologia empregada. Nas 
áreas lindeiras aos cursos d’água a mecaniza-
ção na agricultura é muito restrita, devido basi-
camente às limitações do meio físico, como 
declividade e pedregosidade, sendo, em geral, 
empregadas a tração animal e manual. A sus-
cetibilidade à erosão é alta na área, exigindo 
práticas de conservação do solo. Atualmente a 
extensão rural está difundindo práticas agríco-
las que reduzem a mobilização do solo, como 
cultivo mínimo, cultivo orgânico, e trabalhos 
coletivos de conservação e preservação do 
solo e da água em microbacias. 

Nas áreas cultivadas com motomecani-
zação, as técnicas de plantio direto procuram 
imitar a natureza, deixando o solo coberto com 

vegetação o máximo tempo e reduzindo bas-
tante a mobilização da terra. Atualmente o 
plantio direto é a tecnologia empregada em 
todas as propriedades que utilizam a motome-
canização e a lavração e gradeação estão res-
tritas às áreas de conversão de pastagens em 
lavouras. 

Os resíduos de origem animal têm ca-
racterísticas variáveis em função do tipo do 
animal, da sua capacidade de digestão e da 
composição de sua ração. As fezes consistem 
em fibras de celulose não digeridas, além de 
proteínas, cálcio, magnésio, fósforo, fluidos 
digestivos e bactérias.  

Nos municípios banhados pelo reserva-
tório da UHE Campos Novos, a pecuária bovi-
na, a suinocultura e a agricultura são as princi-
pais atividades, sendo que a avicultura teve um 
crescimento significativo nos últimos tempos. 

A suinocultura na região é, sem dúvida, 
a atividade central da agropecuária; coexistindo 
a produção através do método tradicional e o 
do integrado às agroindústrias. Está em estu-
dos a instalação de um frigorífico, em Campos 
Novos, com capacidade de abate de 7.500 suí-
nos/dia e com a totalidade dos fornecedores 
integrados. Um empreendimento deste porte 
provocará um aumento considerável na produ-
ção de suínos e de insumos para criação (prin-
cipalmente rações) e no transporte destes, afe-
tando tanto Campos Novos quanto os municí-
pios vizinhos. Ainda está sendo prevista a cria-
ção de empregos formais para mais de 1.500 
pessoas. A atual suinocultura integrada exige 
rebanhos e produtos padronizados, em quanti-
dades bem mais elevadas, havendo necessi-
dade de capital, não disponível para pequenos 
produtores, para construir as instalações e ad-
quirir equipamentos. Há exigência para implan-
tação de esterqueiras para recolhimento e cura 
dos dejetos, em nível de imóvel rural, e posteri-
or aplicação do chorume na agricultura. Tam-
bém o esterco curado é utilizado como com-
posto orgânico para aplicação na agricultura e 
alimento para piscicultura.  

A produção de suínos independente 
(sem vínculo a cooperativas integradoras) está 
bastante reduzida, porém ainda é disseminada 
em pequenas unidades de produção. O tama-
nho do rebanho é muito variável, tendo-se em 
média 4 a 8 matrizes por propriedade, produ-
zindo 64 a 128 suínos, bem como aves e bovi-
nos. A produção de dejetos por suínos varia 
com o tipo e idade do animal, a ração, as con-
dições climatológicas das pocilgas e o volume 
de água utilizada na lavagem das mesmas. O 
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manejo racional do esterco está ganhando 
adeptos no método tradicional, por ser um sub-
produto valioso como adubo orgânico na agri-
cultura e como alimento na piscicultura.  

A avicultura na região constitui uma ati-
vidade com intensa evolução fortemente incen-
tivada pela agroindústria, e voltada prioritaria-
mente para o mercado externo. Os dejetos da 
avicultura, por exemplo, contém 75 a 80% de 
umidade, 15 a 18% de sólidos voláteis e 5 a 
7% de cinzas e a DBO pode variar de 8.500 a 
40.000 mg/l no esterco. A carga de dejetos 
produzida é bastante significativa em termos 
globais, e seu manejo deve ser particularmente 
cuidadoso em casos de produção em larga 
escala (aviários que criam 6.000 a 13.000 ani-
mais a cada dois meses). 

Na região, o esterco do aviário é acu-
mulado nas chamadas “camas-de-aviário”, mis-
tura de serragem de madeira e cal. A cada qua-
tro ou cinco lotes de produção de frango, a ca-
ma de aviário é retirada e utilizada como fertili-
zante na agricultura. Desse modo, pode-se 
assumir que não há praticamente lançamentos 
diretos de dejetos de aviários nos cursos 
d’água. Entretanto, a disposição no solo deve 
ser coerente com a capacidade de assimilação 
dos mesmos, pois cargas inadequadas de ferti-
lizantes orgânicos podem levar a carreamento 
de nutrientes para os cursos d’água, ou infiltra-
ção para os aquíferos subterrâneos. 

Com relação à contaminação das águas 
por agroquímicos (fertilizantes e defensivos) 
esta resulta, principalmente, do transporte des-
tes elementos, através do processo de carrea-
mento superficial, dos campos para os cursos 
d’água.  

É possível evitar as perdas de fertilizan-
tes químicos aplicando-se apenas a quantidade 
necessária no período mais adequado para a 
cultura. O mesmo princípio é totalmente aplicá-
vel para pesticidas e herbicidas, sempre aliado 
a medidas de conservação do solo, visto que 
as perdas de tais compostos ocorrem enquanto 
estão sendo absorvidos pelas partículas de 
solo. O descarte de embalagens de produtos 
tóxicos17, de acordo com levantamento de IBPA 
(2004), era feito de maneira inadequada por 
mais de 50% dos agricultores, sendo deposita-
dos em lixeira ou queimados. Com as crescen-
tes campanhas, inclusive com postos de coleta 
destas embalagens, apesar de não haver da-
dos numéricos, as municipalidades acreditam18 

                                                
17

 De acordo com a legislação devem ser recolhidas em postos 
de vendas. 
18

 Entrevistas realizadas nas Prefeituras Municipais do entorno, 

que os casos de descarte indevido tenham re-
duzido significativamente. 

5  ASPECTOS SOCIOECONÔMI-
COS E CULTURAIS  

5.1 Processo Histórico Da Ocupação 

A região do alto Rio Uruguai e seus 
afluentes: Canoas e Pelotas, vem sendo ocu-
pada por grupos humanos desde os últimos 
dez mil anos, conforme as datações arqueoló-
gicas conhecidas. De início, tratava-se de gru-
pos coletores e caçadores, de tradição pampe-
ana, aparelhados com pontas de pedra lascada 
e boleadeiras. Vagavam pelo espaço geográfi-
co em função da circulação migratória da fauna 
e da época de maturação dos recursos natu-
rais. 

Há aproximadamente seis mil anos 
houve a expansão das florestas subtropicais, 
ao ponto de dominarem todos os vales dos rios 
da Bacia do Rio Uruguai. No interior dessas 
florestas, em cuja porção ocorria, também, a 
araucária, surgiram grupos coletores e caçado-
res com traços culturais comuns ao alto curso 
dos rios Uruguai, Jacuí e Paraná. 

A ocupação humana pré-histórica foi in-
tensificada, desde o final do primeiro milênio 
A.C., com a chegada de contingentes populaci-
onais originários dos movimentos migratórios 
iniciados na bacia amazônica e portadores de 
tecnologia de cultivo tropical. Essa tecnologia 
baseava-se em certas práticas agrícolas que 
exigiam uma “itinerância circunstancial”, haja 
vista a necessidade que tinham de deixar as 
terras em pousio. Assim, iam abrindo novas 
áreas para o plantio, utilizando-se sempre da 
queimada das matas. A técnica da coivara19 
era também utilizada, como forma de fertiliza-
ção do solo. Obviamente, esta foi adaptada às 
condições florestais que dominavam a bacia do 
Rio Uruguai, não se reproduzindo além de 600 
metros acima do nível do mar. Na verdade, 
considerando-se tão longo passado, torna-se 
inadequada a suposição sobre um “vazio popu-
lacional” anterior ao advento da colonização 
europeia na região do Alto-Uruguai. 

A territorialidade pré-histórica dos gru-
pos indígenas passou a ser, desde o advento 
da colonização europeia, diretamente afetada 
pela expansão das frentes pioneiras da socie-
dade ibero-americana. Os portugueses, locali-

                                                                            
em setembro de 2010. 
19

 Queima da vegetação para preparo do plantio, em sistema de 
rodízio, sendo as cinzas utilizadas como adubo. 
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zados inicialmente em São Paulo, Curitiba e 
Laguna, passaram a circular pela região, es-
cravizando ou fazendo dispersar famílias nati-
vas. Pelo lado espanhol, missionários jesuítas 
catequizavam índios Guaranis e ocupavam 
com gado os campos de Vacaria dos Pinhais. 
Mas também interagiram com grupos refugia-
dos nas matas do Alto-Uruguai e Alto-Jacuí, 
onde exploravam a erva-mate, provavelmente 
dentro de alguma forma de interação econômi-
ca com as famílias de culturas não Guarani, 
ocupantes dessas matas. 

As florestas do Alto-Uruguai, nos sécu-
los XVII e XVIII, converteram-se em áreas de 
refúgio para diversas populações indígenas em 
fuga das frentes de expansão. Alguns grupos 
Kaingang adentraram nas matas, ao que tudo 
indica, fugidos da pressão escravagista bandei-
rante. Com o fim das Missões Jesuíticas, parte 
da população Guarani missionarizada também 
se dissipou nessa região, escapando da ex-
pansão militar portuguesa. 

A imigração de contingentes de ascen-
dência europeia provocou, assim, grande abalo 
sobre a territorialidade dos grupos originários, 
diminuindo gradativamente as suas áreas de 
circulação e ocupação exclusiva. A iniciativa do 
Império foi tentar regular o assunto a partir da 
Lei de Terras, em meados do século XIX, defi-
nindo a existência de terras consideradas devo-
lutas e, portanto, aptas à sua requisição por 
particulares. Assim, a história da ocupação da 
região de abrangência da UHE Campos Novos, 
com seus diferentes momentos de mudança de 
percurso, também chamados de ciclos, foram 
incorporando elementos culturais diversos que, 
ao longo do tempo, terminaram por construir 
um patrimônio cultural coletivo. 

Ainda no período jesuítico, Lagoa Ver-
melha era conhecida como Mato Português, 
separado pelo Campo do Meio ou Potreiro 
Grande do Mato Castelhano, configurando 
desse modo uma excelente divisa natural entre 
o domínio português e o espanhol nessa regi-
ão. A ocupação e o povoamento de Lagoa 
Vermelha provavelmente iniciaram-se por volta 
de 1733, com a criação do caminho das tropas, 
inaugurando um novo ciclo que se prolongaria 
até meados do século XX. 

O Rio Pelotas (e, na sua extensão, o 
Rio Uruguai) era um expressivo obstáculo natu-
ral para o tropeirismo, pela dificuldade que ha-
via em encontrar um lugar de fácil cruzamento. 
O Passo de Santa Vitória, onde hoje é o muni-
cípio de Bom Jesus, foi durante muito tempo 
esse local de passagem. A partir da metade do 

século XIX, um novo ponto surgiu no Passo de 
Goio-En, já no Rio Uruguai, no município de 
Chapecó. Nesse intervalo de tempo, começou 
a ser utilizado o Passo do Pontão (1816), pró-
ximo à confluência do Rio Canoas com o Pelo-
tas, preferido por não haver posto para reco-
lhimento de tributos (até 1848) e por se tratar 
de uma ótima rota. O Passo do Pontão, inte-
grante da “Vereda das Missões” ou “Estrada 
das Missões”, ligando Lagoa Vermelha/RS à 
Sorocaba (SP) permaneceu em uso até se ex-
tinguir o ciclo do tropeirismo, em meados do 
século XX. 

Nas duas margens do Rio Pelotas, mais 
especificamente em Barracão/RS e Campos 
Novos, criou-se estruturas de apoio que inclu-
em além dos práticos para a travessia, pousa-
da para as tropas, venda de artigos de couro 
para montaria e de uso pessoal, entre outros 
serviços, incluindo lazer, diversão e forneci-
mento de mantimentos. Como o fluxo da mer-
cadoria obedecia ao sentido norte-sul, instalou-
se uma coletoria no lado gaúcho dentro de um 
barracão de madeira. O nome de Barracão 
adveio desta referência. 

O trajeto entre Campos Novos e Vacaria 
se desenvolveu sobre o planalto, com exceção 
da travessia sobre o Rio Pelotas. A consolida-
ção do uso do Passo do Pontão trouxe como 
consequência imediata o desenvolvimento da 
região de Campos Novos, no lado catarinense, 
e a de Lagoa Vermelha, no lado gaúcho. Famí-
lias vindas de diversas áreas do Rio Grande do 
Sul, à procura de novas terras ou para fugir ao 
movimento revolucionário da Guerra dos Far-
rapos, estabeleceram-se a partir de 1835 na 
região de Campos Novos, onde havia disponi-
bilidade de terras, água abundante e um clima 
mais ameno. Mesmo assim, trata-se de uma 
imigração em pequena escala, que não deve 
ser confundida com a que lhe sucedeu no final 
do século IXX e no início do século XX. 

FOTO 6: PLANALTO DE CAMPOS NOVOS
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Uma das decorrências importantes do 
ciclo do tropeirismo foi a entrada de negros 
cativos na região, cada vez mais numerosos à 
medida que foram sendo instaladas as fazen-
das de gado. Com a abolição da escravatura, 
muitos deles transformaram-se em pequenos 
criadores de gado, em lavradores avulsos, em 
peões de tropas ou em agregados, poucos 
permanecendo nas vilas. Em Campos Novos 
surgiu um núcleo conhecido como Invernada 
dos Negros, que subsiste até hoje na localida-
de de Corredeiras. 

Um segundo ciclo importante e que pro-
duziu um impacto decisivo para o futuro da 
região, nos mais diferentes aspectos, foi a 
construção da estrada de ferro entre São Paulo 
e o Rio Grande do Sul. 

A linha entre Itararé (SP) e Santa Ma-
ria/RS começou a ser construída em 1890. Sua 
conclusão deu-se em dezembro de 1910, sen-
do que o trecho entre Passo Fundo/RS e União 
da Vitória (PR), na região do Rio do Peixe, foi o 
último a ser implantado. Esta última etapa du-
rou três anos e movimentou cerca de 8.000 
trabalhadores oriundos de diversas regiões do 
país, com diferentes crenças, usos e costumes. 

A construção da estrada de ferro signifi-
cou, portanto, um impacto de grandes propor-
ções, com uma série de consequências. Entre 
essas se podem citar a chegada de uma popu-
lação numerosa e muito diversificada cultural-
mente; a criação de uma rede de suprimentos 
(embrião de uma nova rede de comércio); o 
surgimento de povoados junto às estações da 
ferrovia, como os de Piratuba e Capinzal; a 
extração em grande escala de madeira por 
parte da companhia concessionária, que cor-
tou, serrou e exportou milhões de pinheiros e 
outras espécies; o início do extrativismo de 
madeira e de erva-mate em pequena escala, 
por parte da população que permaneceu no 
local após a conclusão da estrada; a coloniza-
ção das áreas marginais à estrada de ferro 
após a extração da madeira nobre, por migran-
tes atraídos das “colônias velhas” do Rio Gran-
de do Sul e Santa Catarina. 

FOTO 7: PASSO DO PONTÃO (DIVISA ENTRE CAM-
POS NOVOS E BARRACÃO)
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Toda essa transformação, em que po-
derosos interesses econômicos estavam em 
jogo, não se fez sem conflitos, dos quais o mais 
contundente foi o da chamada Guerra do Con-
testado, que durou de 1912 a 1916. 

A colonização e a construção da estra-
da de ferro ocasionaram dois problemas. Inici-
almente reuniu na região um grupo humano 
das mais variadas camadas sociais, contribuin-
do para a formação de uma sociedade desnive-
lada e marginalizada, que se constituiu na po-
pulação do contestado, e após, para ocupar as 
terras, foi necessário expulsar os posseiros. 
Por não aceitar os problemas sociais que atin-
giam a população sertaneja do planalto, o 
monge José Maria agrega em torno de si um 
agrupamento de caboclos vindo de Curitibanos, 
instalando-se na região de Irani, que se achava 
sob o controle do Paraná. Em 1912, o agrupa-
mento de Irani foi atacado pelas forças policiais 
do Paraná, travando-se ali um combate san-
grento com muitas mortes, inclusive de José 
Maria e do comandante paranaense. 

Em 1913, em Taquaruçú, concentrou-se 
uma expressiva população com grande religio-
sidade. Vários ataques foram empreendidos 
contra esta população, diminuindo a capacida-
de de reação dos “irmãos de Taquaruçú”. O 
último destes ataques vai encontrar uma popu-
lação já reduzida composta por mulheres e 
crianças, pois os homens já estavam em novo 
reduto atendendo ao apelo místico, desta vez 
de uma monja chamada “Maria Rosa”. Dando 
sequência, outros redutos se formaram e a 
força da fé provocou o fracasso, por diversas 
vezes, das investidas militares do Governo Fe-
deral, até que em 1915 uma ação militar mais 
coordenada, causou a queda e a destruição 
dos redutos de caboclos. 

O misticismo ideológico dos monges e a 
formação social turbulenta do planalto sul do 
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Brasil muito contribuíram para que fosse aceso 
o estopim da Guerra do Contestado. O grande 
fator que levou a população em revolta foi a 
enorme concessão que o governo federal fez à 
Brazil Railway Company. Ela pertencia a Perci-
val Faquhar, o mesmo dono da Madeira-
Mamoré, da Vitória-Minas e da Port-of-Pará, 
além de empreendimentos na África e na Ásia. 
O sindicato Faquhar tinha também o monopólio 
da distribuição de energia elétrica em várias 
cidades do Brasil. Este indivíduo constituía-se 
em um mega-empresário global (...). Além do 
excesso de exação, da grilagem, da ignorância, 
do milenarismo, do misticismo, da loucura e da 
miséria, a causa principal da Guerra do Contes-
tado foi o avanço descontrolado de grupos 
econômicos estrangeiros. “Ali nos carrascais 
registrou-se um dos episódios mais sangrentos 
de nossa história, uma saga à altura da grande 
guerra de Canudos”22. 

Em suma, a construção da estrada de 
ferro representou para a região uma substanci-
al mudança de rumos de sua história e de sua 
cultura, sobretudo pelas consequências que 
trouxe. A principal delas, sem dúvida, foi a de 
ter aberto o caminho para um processo de co-
lonização que terminaria por definir toda a sua 
fisionomia cultural. 

O terceiro ciclo, chamado de ciclo da 
colonização, é reflexo da construção da estrada 
de ferro, tendo sido decisivo para a área vizi-
nha ao Rio do Peixe, em Santa Catarina, onde 
estão hoje os municípios de Piratuba, Capinzal 
e Zortéa. O Império, em 1889, concedeu à Tei-
xeira Soares a construção e exploração da fer-
rovia e o estabelecimento de núcleos coloniais 
ao longo dos trilhos, numa faixa de 30 quilôme-
tros de cada lado do eixo da linha. Já em 1890 
com a República, a faixa de concessão foi re-
duzida para 15 quilômetros ao longo da ferro-
via. A obrigação era de estabelecer até 10 mil 
famílias de agricultores no prazo de quinze 
anos, com imigrantes europeus e 15% de brasi-
leiros. A concessão, entretanto, mudou de 
mãos várias vezes. Em 1907, a Brazil Railway 
Company, detentora da concessão, obteve a 
prorrogação do prazo para 50 anos. A partir de 
1912, o governo autorizou que a companhia 
promovesse a colonização por intermédio de 
empresas colonizadoras, quando, então, é cri-
ada a Brazil Development and Colonization 
Company. Todavia, diante da dificuldade de 
atrair imigrantes europeus, a companhia pas-
sou a recrutar famílias de colonos nas “colônias 

                                                
22

 Trecho do livro “Guerra no Contestado” do jornalista e escritor 
de Lages Paulo Ramos Derengoski. 

velhas” do Rio Grande do Sul, principalmente 
as de origem alemã, que lá se estabeleceram a 
partir de 1824, e as de origem italiana, a partir 
de 1875. Todavia, a Guerra do Contestado pro-
vocou no período de 1913 a 1915, a paralisa-
ção dos programas de colonização. Somente 
em 1917 pode-se considerar que o processo de 
colonização dessa área teve seu marco inicial. 

Os municípios de Anita Garibaldi e de 
Celso Ramos, ambos em Santa Catarina, tive-
ram uma história diferente no que se refere à 
colonização. Situados entre os rios Pelotas e 
Canoas, não tiveram participação nos aconte-
cimentos que envolveram a construção da es-
trada de ferro e a posterior colonização da 
área. Anita Garibaldi foi colonizada a partir de 
1900, por um grupo de colonos vindos de Caxi-
as do Sul. Em poucos anos, possuíam moinho 
de cereais, produziam vinho, erva-mate, fumo 
em corda e produtos suínos. Celso Ramos teve 
sua colonização iniciada somente em 1934, 
com famílias provindas do sul do estado de 
Santa Catarina, principalmente originárias das 
localidades de Urussanga, Turvo e Siderópolis. 

Em todas as áreas colonizadas, tanto 
no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, 
haviam moradores esparsos, de origem cabo-
cla. Parte deles integrou-se aos novos povoa-
dores, enquanto outros permaneceram em re-
dutos próprios, guardando traços característi-
cos de sua cultura. Além disso, alguns descen-
dentes de alemães e italianos chegaram a ad-
quirir fazendas e se dedicar à criação de gado, 
realizando, de certa forma, o processo inverso 
de absorver os usos e costumes característicos 
desse meio. 

Recém chegados às colônias, ao mes-
mo tempo em que davam início aos cultivos 
agrícolas tradicionais, os novos povoadores 
dedicaram-se à atividade extrativa da madeira 
e da erva-mate. A extração da madeira foi feita 
por pequenos engenhos de serra de porte fami-
liar, e também por empreendimentos de caráter 
industrial. Esses madeireiros criaram, ao redor 
de seus empreendimentos, um sistema de vida 
de cunho coletivo e dependente da serraria, 
com pouco ou nenhum espaço para a produção 
individual, mesmo a agrícola.  

Com o fim do ciclo das serrarias, parte 
dessa população permaneceu agrupada em 
pequenos povoados, fornecendo mão de obra 
para diferentes serviços. Alguns passaram a 
dedicar-se à agricultura e outros migraram em 
busca de novas oportunidades ou acompanha-
ram as serrarias em busca de outras fontes de 
matéria-prima. 
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A extração da erva-mate foi feita, igual-
mente, em duas escalas: a doméstica e a in-
dustrial. Durante muito tempo, e para muitas 
famílias, a produção da erva-mate foi uma ati-
vidade econômica importante, por ser um pro-
duto com mercado assegurado, ao contrário 
dos produtos agrícolas de subsistência, como 
os cereais, e mesmo a produção de animais 
domésticos, de mais difícil comercialização. 
Porém, à medida que a produção concentrou-
se nas ervateiras, a extração passou a ser 
apenas uma atividade subsidiária nas peque-
nas propriedades rurais, já que os ganhos com 
o beneficiamento passaram para a indústria. 

A produção agrícola e de animais do-
mésticos passou também por diferentes fases. 
De início, os agricultores de origem italiana e 
alemã reproduziram o sistema produtivo das 
suas colônias de origem, com produção de 
cereais como o milho, o trigo, o centeio, a ce-
vada e o feijão. Todavia, logo incorporaram um 
novo produto, por influência da cultura cabocla 
já estabelecida na região: a mandioca. Da 
mesma forma passou também a ser cultivada a 
cana-de-açúcar, beneficiada principalmente em 
alambiques domésticos, para a produção da 
cachaça. O fumo foi introduzido nas proprieda-
des como uma alternativa suplementar de ren-
da. Com o progressivo empobrecimento do 
solo e aumento da população, houve um contí-
nuo êxodo rural e, em muitos casos, a divisão 
das propriedades em módulos de até 10 ha. 

A colonização, com seu complexo de 
atividades e suas transformações ao longo do 
tempo, terminou por construir um universo vari-
ado e rico em suas manifestações. Da paisa-
gem à arquitetura, do artesanato à culinária, 
dos usos e costumes à visão de mundo, esse 
universo veio somar-se e, em diversos aspec-
tos, integrar-se ao universo cultural pastoril, de 
existência mais antiga na região. 

Podem ser percebidos traços comuns, 
resultado de trocas culturais, e também as dife-
renças que identificam, de forma clara, a sua 
origem. Há, portanto, uma cultura vinculada ao 
mundo pastoril em Campos Novos e outra vin-
culada ao mundo agrícola nos demais municí-
pios. Nesta última é ainda possível apontar 
uma diferença entre a cultura cabocla e a dos 
migrantes tardios, com traços próprios atribuí-
dos ao imigrante italiano, bem como outros 
vinculados ao imigrante alemão, decorrentes 
do intercâmbio ocorrido. 

Assim, a história da ocupação desta re-
gião está inserida no processo geral de povo-
amento do Estado de Santa Catarina e envolve 

a colonização portuguesa (vicentista), a açoria-
na e a paulista, nos séc. XVII e XVIII; a imigra-
ção europeia para essas áreas, principalmente 
italiana, a vinda de foragidos da Guerra dos 
Farrapos e de excedentes populacionais das 
colônias do Rio Grande do Sul, no século XIX. 

Por fim, soma-se ao processo a apro-
priação de áreas setorizadas da região por pla-
nos estatais, desde a construção da ferrovia 
São Paulo/Rio Grande do Sul e, mais recente-
mente, com a desapropriação de terras para a 
formação dos reservatórios das barragens que 
foram construídas nos rios Canoas e Pelotas.  

O quadro de ocupação e povoamento 
revela uma situação de conflitos e crises, parti-
cularmente nas áreas rurais, aonde a popula-
ção vem sentindo, historicamente, inúmeras 
pressões sobre sua forma de sobrevivência 
social, econômica e cultural. 

Na área há o predomínio da economia 
agrícola em relação às atividades tipicamente 
urbanas, observando-se uma transformação no 
município de Campos Novos, onde a área da 
sede apresenta tendências de transformações, 
assumindo o papel de polo subregional. 

Trata-se de um campesinato autônomo, 
de forte tradição de vida associativa, que res-
gata sua própria origem histórica, suas lutas e 
conflitos com a ordem social envolvente. Esta 
ocupação da região mostra a existência de um 
meio rural altamente concentrado e integrado 
por sua condição camponesa, que é aceita e 
defendida com ardor. 

Em termos de ocupação recente é signi-
ficativa a importância histórica de atuação das 
organizações religiosas e sindicais no meio 
rural em questão, no que se refere ao fortale-
cimento de uma tradição política do campesina-
to situado no Alto Uruguai. Tal situação tem 
assegurado uma acentuada agilidade política, 
como forma de resposta dos camponeses fren-
te às tentativas externas de influência no con-
texto de suas vidas, incluindo-se aí o reassen-
tamento involuntário de famílias, necessário à 
implantação de reservatórios. 

5.2 Socioeconomia 

A maior parte das características socio-
econômicas e culturais da atual população é 
reflexo direto do processo de colonização. As 
maiores marcas são a estrutura fundiária, com 
predominância de minifúndios, o sistema de 
produção baseado na policultura com mão de 
obra familiar, e a etnia dos habitantes, com 
forte presença de descendentes imigrantes 
italianos, alemães, poloneses, austríacos e, 
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com menor destaque, gaúchos de origem cam-
pestre. 

FOTO 8: PECUÁRIA LEITEIRA
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A economia dos municípios está forte-
mente assentada no setor primário, com desta-
que para a produção de soja, milho, arroz e 
feijão, além da pecuária de corte e de leite. A 
agroindústria transformadora de carnes, utili-
zando o sistema de integração do produtor, é 
atualmente o segundo setor de destaque em 
termos de importância relativa. 

O crescimento da população passou a 
determinar a subdivisão das propriedades fami-
liares para acomodar os novos membros, mo-
vimento limitado pela dimensão mínima das 
propriedades. A fase atual é marcada pela al-
ternativa a esse processo que é a migração 
para regiões onde exista terra disponível, ou 
para os centros urbanos, caracterizando um 
êxodo rural. 

As características físicas da região in-
duziram a uma ocupação rarefeita, normalmen-
te restrita às áreas mais planas que ocorrem 
junto à desembocadura de lajeados, arroios e 
rios. Este tipo de ocupação pontual fez com 
que a infraestrutura se limite aos acessos às 
propriedades a partir do altiplano, não favore-
cendo ligações paralelas ao rio.  

5.3 A Organização, o Uso do Espaço e a 
Base Econômica 

FOTO 9: VISTA AÉREA - SEDE DE CAMPOS NOVOS
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 Foto: NCA, 2010. 
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 Fonte: Site da Internet Prefeitura de Campos Novos, Jul/ 2010. 

FOTO 10: IGREJA MATRIZ DE CAMPOS NOVOS
25

 

 

A área compreendida pelos quatro mu-
nicípios lindeiros à UHE Campos Novos soma 
2.625 km2, dos quais 1.632 km2 pertencem ao 
de Campos Novos (equivalente a 62,17% da 
área de influência direta), seguido por ordem 
de extensão territorial os municípios de Anita 
Garibaldi, com 605 km2 e 23,05% da área, Ab-
don Batista e Celso Ramos, com 198 km² e 190 
km², respectivamente, que no conjunto ocupam 
14,82% da área considerada. 

FOTO 11: VISTA NOTURNA DE CAMPOS NOVOS
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O município de Anita Garibaldi é polari-
zado por Lages, fato que se intensificou com o 
término do asfaltamento da SC-458 até Campo 
Belo do Sul. Possui comércio e serviços de 
média complexidade que atende aos municí-
pios de Cerro Negro e Abdon Batista. Com a 
nova passagem por sobre a barragem da UHE 
Barra Grande27, no Rio Uruguai, passou a pola-
rizar o município gaúcho de Pinhal da Serra.  
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 Fonte: Site da Internet Prefeitura de Campos Novos, Jan/ 2004. 
26

 Foto: NCA, 2010. 
27

 A UHBG entrou em operação em 1º de novembro de 2005 com 
uma capacidade de 708 megawatts e um reservatório de 94 km

2
. 
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FOTO 12: VISTA DA SEDE DE ANITA GARIBALDI
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FOTO 13: VISTA DA SEDE DE ANITA GARIBALDI
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Celso Ramos encontrava-se confinado 
entre os rios Canoas e Uruguai e possuía difi-
culdades quanto à travessia destes, mesmo 
assim era polarizada por Campos Novos.  

A passagem sobre a barragem da Usi-
na, transformada em rodovia (SC-458) asfalta-
da, trouxe melhorias como a redução da dis-
tância e as melhores condições de trafegabili-
dade que consolidaram esta situação. 

FOTO 14: VISTA DA SEDE DE CELSO RAMOS
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 Foto: NCA, 2004. 
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 Foto: NCA, 2010. 
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 Fonte Prefeitura Municipal, 2004. 

FOTO 15: VISTA DA SEDE DE CELSO RAMOS
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A situação do município de Abdon Batis-
ta, desmembrado de Campos Novos, não 
apresenta alterações no aspecto polarização. 
Mesmo com o asfaltamento da rodovia SC-456 
continuará apoiando-se na cidade de Campos 
Novos para o atendimento às necessidades de 
serviços especializados. A distância até a cida-
de-polo é de 48 km pela rodovia SC-455 e 4,4 
km pela BR-470/BR-282, todas asfaltadas. 

A passagem pelo município de Vargem 
diminui a distância em aproximadamente 6 km, 
porém 20,70 km são em estrada de terra e 24,5 
por rodovia asfaltada (BR-282). 

Nas áreas contíguas ao Rio Canoas 
inundadas com a formação do reservatório du-
as unidades de compartimentação do relevo 
diferenciam-se fundamentalmente pelo gradien-
te das encostas: mais acentuado a oeste e 
mais suave a leste. 

O compartimento a leste caracteriza-se 
por apresentar patamares retalhados, morrotes 
residuais e pequenas planícies alveolares. O 
recobrimento das encostas é de Cambissolo 
distrófico, de pouca profundidade, geralmente 
ácido, que possuem aptidão agrícola, embora 
com algumas restrições. 

FOTO 16: VISTA DA SEDE DE ABDON BATISTA/2004
32
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 Foto: NCA, 2010. 
32

 Foto: NCA, 2004. 
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FOTO 17: VISTA DA SEDE DE ABDON BATISTA/2010
33

 

 

FOTO 18: NÚCLEO RURAL DE BARRA DO ARROIO 
ATINGIDO, NO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI

34
 

 

FOTO 19: NÚCLEO RURAL RELOCADO DE BARRA 
DO ARROIO - IGREJA

35
 

 

O compartimento a oeste da área, ocu-
pando o “cânion” do Rio Canoas, apresenta um 
gradiente forte nas encostas, variando de 30º 
até penhascos verticalizados. Os solos são 
cambissolos eutróficos e as respectivas terras, 
classificadas como inaptas para o uso agrícola. 

O núcleo de linha rural, apesar de sua 
simplicidade, constitui-se em unidade funda-
mental de apoio às atividades e de interação 
social a um determinado grupo de famílias. É 
nele que se iniciam as trocas de toda ordem e 
pode-se dizer que abrigam relações familiares, 
de vizinhança, comerciais, religiosas, políticas, 
lazer, culturais e de interesses diversos, essen-
ciais ao cotidiano de seus moradores e arredo-
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 Foto: ENERCAN 2010. 
34

 Foto: NCA, 2004. 
35

 Idem a nota de rodapé anterior. 

res.  
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FIGURA 5: REDE URBANA NO ENTORNO DA UHCN E O RESPECTIVO SISTEMA VIÁRIO 

 

Como o êxodo rural36 reduziu fortemen-
te a população do entorno e, acompanhado 
pela nucleação das escolas, seja pela falta de 
alunos seja para proporcionar ensino de maior 
qualidade, os núcleos rurais ficaram muito debi-
litados enfraquecendo o convívio das popula-
ções remanescentes, que ainda não encontra-
ram novas formas de estreitamento que substi-
tuíssem as que vigoravam até então. 

Não obstante a desestruturação obser-
vada nas relações interfamiliares, as relações 
funcionais e de interdependência, embora mui-
to debilitadas, consideradas as condições ante-
riores à implantação da UHCN, ainda ocorrem 
em níveis de hierarquia crescente: 

 as sedes distritais e núcleos rurais de 
atendimento local como São Francisco, 
Palmeiras, Ibicuí, Santa Catarina, Santa 
Terezinha e Bom Jesus, localizados nas 
proximidades do lago atendem a popu-
lação do entorno do reservatório; 

 as sedes municipais que, de acordo 
com a complexidade dos serviços ofe-
recidos e da localização no território, po-
larizam maior ou menor área; 

                                                
36

 O Brasil é um país urbano. O êxodo rural, que teve início na 
década de 70, apresentou no último Censo um ritmo menor de 
crescimento. Apesar disso, por todo o estado a média é de cinco 
habitantes urbanos para um na zona rural. 

 os polos regionais são Campos Novos, 
(que polariza Abdon Batista e Celso 
Ramos) e Lages (que polariza Anita Ga-
ribaldi) e por serem centros urbanos 
mais desenvolvidos, detêm comércio e 
prestação de serviços mais especializa-
dos, incluindo unidades de ensino supe-
rior. Possuem, além, frigoríficos e coo-
perativas que mantêm uma relação de 
produção e, portanto, de interdepen-
dência muito forte com a zona rural. 

Em um menor grau Anita Garibaldi pola-
riza Cerro Negro e Abdon Batista em Santa 
Catarina e ainda, com a passagem sobre a 
barragem da UHE Barra Grande passou a pola-
rizar Pinhal da Serra no Rio Grande do Sul. 

As relações entre um nível e outro não 
ocorrem obrigatoriamente por hierarquia, mas 
de acordo com a demanda de comércio e pres-
tação de serviços, com os fluxos de produ-
ção/comercialização de produtos, com a locali-
zação/proximidade, com a facilidade de aces-
so, dentre outros fatores. 



PLANO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DE USOS DA ÁGUA E DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 
 

UHCN 

 

CAPÍTULO I – DIAGNÓSTICO 41 

FOTO 20: NÚCLEO RURAL DE ROSÁRIO, NO MUNICÍ-
PIO DE ANITA GARIBALDI

37
 

 

O uso do solo e a estrutura fundiária 
contribuíram para o surgimento de um sistema 
viário complexo e denso, capaz de garantir o 
escoamento da produção agrícola e a integra-
ção das propriedades rurais aos centros polari-
zadores da região. Essa rede dá suporte às 
atividades agroindustriais e embora constituí-
das, em sua maioria, por vias encascalhadas 
ou em leito natural, correm pelos espigões de-
vido ao relevo acidentado. Todas as sedes 
possuem rodovias asfaltadas, somente a liga-
ção entre Anita Garibaldi e Abdon Batista ainda 
permanece em terra. 

FOTO 21: BR-470 – CAMPOS NOVOS
38

 

 

As vias (estradas) podem ser divididas 
em cinco categorias, de acordo com as dimen-
sões, o revestimento e o uso: 

 federais asfaltadas: BR-282 e BR-470; 

 estaduais asfaltadas: SC-458 e partes 
da SC-455; 

 estaduais com revestimento primário: 
SC-456 e partes da SC-455; 

 municipais troncais que interligam os 
principais núcleos e sedes distritais com 
a sede municipal; 

 municipais vicinais que dão acesso às 
propriedades rurais e aos pequenos nú-
cleos de linha. 

Estas duas últimas categorias são man-

                                                
37

 Foto: NCA, 2004. 
38

 Foto: NCA, 2010. 

tidas pelos municípios e, às vezes, carecem de 
boa conservação, em função das dificuldades 
orçamentárias das prefeituras ou devido à ca-
rência de material apropriado. 

A travessia entre os estados é feita pela 
ponte na BR-470, sobre o Rio Pelotas, que liga 
os municípios de Campos Novos/SC e Barra-
cão/RS. No Rio Canoas a ligação é pela ponte 
da SC-456, entre Anita Garibaldi e Abdon Ba-
tista, e pela SC-458 (passagem sobre a barra-
gem da UHCN) entre Campos Novos e Celso 
Ramos e por ponte pênsil também no Rio Ca-
noas, de Celso Ramos para Campos Novos 
(utilizável apenas por veículos leves. Os veícu-
los pesados utilizam a balsa). 

FOTO 22: BALSA DE SANTA ANA (ANITA GARIBALDI 
A ABDON BATISTA)

39
 

 

As informações levantadas na região 
indicam que, embora a atividade agrícola ve-
nha passando por inúmeras crises, reflexos do 
êxodo rural, não foram constatadas alterações 
expressivas na estrutura econômica nestas 
duas últimas décadas, ou seja, o setor primário 
é responsável pela maioria dos empregos 
(ocupações). O censo agropecuário de 2006 
registrou que nos 4.251 estabelecimentos têm 
11.162 pessoas ocupadas sendo 1.528 remu-
nerados e 9.634 com laços de parentesco com 
o produtor. Na FIGURA 6 mostram-se os dados 
em cada município banhado pelo reservatório, 
observando-se que em todos há grande domi-
nância de ocupação de familiares nos estabe-
lecimentos agrícolas. 
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 Idem ao anterior. 
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FIGURA 6: PESSOAL OCUPADO E VÍNCULO DE PARENTESCO COM O PRODUTOR 

 

A agroindústria tem sido um dos alicer-
ces da economia da região. A produção está 
consorciada com fortes grupos frigoríficos, com 
destaque para a Brasil Foods40 (BRF) e coope-
rativas de produção e comercialização - com 
destaque para a Copercampos41 (Campos No-
vos), cuja influência ultrapassa a região de es-
tudo. 

Geralmente o produtor da região utiliza 
a mão de obra familiar e a tecnologia que me-
lhor se adapta às condições locais, a qual do-
mina, sem dispensar os fertilizantes e defensi-
vos agrícolas. Dedica-se basicamente ao culti-
vo de milho e soja consorciados e à criação de 
suínos e aves.  

O município de Campos Novos, após o 
período extrativista da madeira tornou-se o 
maior produtor de grãos e o que possui o se-
gundo maior rebanho bovino do Estado. É ain-
da o município mais industrializado entre os 
lindeiros da UHE Campos Novos, com desta-
que para os setores madeireiro, papeleiro e 
mecânico. A produção é diversificada e basea-
da em um modelo que permite também aos 
pequenos e médios produtores o acesso a mo-
dernas técnicas de cultivo. Em contrapartida, a 
cidade ainda não consegue absorver toda a 
mão de obra que migra do meio rural e se diri-
ge a outros municípios. 

Nos municípios de Abdon Batista, Anita 
Garibaldi e Celso Ramos a agropecuária tam-
bém se instalou a partir da redução da extração 
da madeira, hoje muito reduzida. O poder pú-
blico local está incentivando o cultivo de videi-

                                                
40

 Empresa proveniente da fusão entre a Perdigão e Sadia. 
41

 A Copercampos desfruta a posição de 2ª colocada entre as 
cooperativas agropecuárias do Estado de Santa Catarina. A 
produção de cereais tornou-se tão expressiva que o município de 
Campos Novos ostenta o título de Celeiro Catarinense. Entre 
armazéns, lojas agropecuárias, granjas de suínos, indústria de 
rações, indústria de fertilizantes, frigorífico, supermercado, unida-
des de beneficiamento de sementes e posto de combustíveis, já 
são mais de 32 unidades distribuídas em Santa Catarina e no Rio 
Grande do Sul. Com 1.046 associados e 700 funcionários, teve 
um faturamento superior a R$ 426 milhões em 2009. 

ras e outros de natureza intensiva como alter-
nativa econômica. O setor secundário é inex-
pressivo e o terciário é elevado pelas ações do 
governo e devido à própria atividade agrícola, 
que envolve compra, venda e transporte de 
insumos e produtos agropecuários, gerados 
pelo processo de produção. 

FIGURA 7: VALORES SETORIAIS ADICIONADOS PA-
RA COMPOSIÇÃO DO PIB MUNICIPAL 

 

Nos últimos 60 anos verifica-se que o 
setor primário vem reduzindo sua participação 
no PIB catarinense, passando de 52% em 1947 
para 7,22% em 2007. Já o setor industrial pas-
sou de um índice de participação de 13,8% em 
1947, para 35,72% em 2007. O setor terciário 
também apresentou um crescimento notável, 
passando de 34% para 57,06% no mesmo pe-
ríodo. Portanto, o crescimento baseou-se prin-
cipalmente na produção industrial, que superou 
o setor primário, e no processo de urbanização 
que consolidou explosiva participação do setor 
terciário, processo que se acentuou com a glo-
balização a partir de 1995. 

Nos municípios banhados pelo reserva-
tório também se observam dominância do setor 
de serviços e apenas em Abdon Batista a 
agropecuária aparece como principal integrante 
do PIB. Cabe destacar que grande parte do 
setor terciário (serviços) é prestada para a 
agropecuária 

5.4 Estrutura Agrária 

A expansão das áreas agrícolas em 
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Santa Catarina, com a inclusão daquelas ainda 
inexploradas, findou na década de 1960, tendo 
grande importância nesse processo o desloca-
mento de famílias gaúchas e paranaenses para 
a região oeste do Estado, estabelecendo-se em 
pequenas propriedades voltadas à produção de 
subsistência. O processo de desenvolvimento 
global do Estado e as políticas de apoio à ex-
portação de produtos agrícolas encetaram uma 
profunda mudança no meio rural, e as culturas 
de exportação ou para industrialização têm 
suas áreas expandidas e passam a utilizar in-
tensivamente insumos e mecanização, alteran-
do as relações de posse, produção e emprego. 

FOTO 23: CULTIVO DE UVA e REFLORESTAMENTO
42

 

 

 

Observa-se então, uma rápida diminui-
ção das áreas totais das pequenas proprieda-
des, assim como o aumento da importância da 
mão de obra contratada e uma concentração 
de terras por parte das empresas rurais, em 
detrimento dos minifúndios e latifúndios por 
exploração. O estreitamento da relação produ-
tor rural/indústria torna-se o principal catalisa-
dor do desempenho da agricultura. 

A região dos Campos de Curitibanos ca-
racterizava-se pela exploração da pecuária 
extensiva em pastagens nativas e pelo extrati-
vismo vegetal. O processo de transformação da 
estrutura agrária, por indução governamental, 
trouxe culturas exigentes de tecnologias avan-
çadas como o alho e a maçã, além dos cultivos 
de grãos como a soja e o milho que servem de 
insumo básico das indústrias de carnes de 
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 Fotos: NCA e NCA 2010. 

aves e de suínos. A implantação de indústrias 
de celulose avivou a atividade de refloresta-
mento. 

Os municípios da área de abrangência 
ainda guardam na sua estrutura a influência da 
aptidão natural de suas terras, representada 
pela pecuária extensiva em pastagens nativas. 
Porém mais expressivo é o crescimento acele-
rado das áreas de lavouras e de novas explo-
rações, como a piscicultura, os hortifrutigranjei-
ros e a produção do mel.  

De economia predominantemente as-
sentada no setor primário, os municípios da 
área de abrangência da UHE Campos Novos 
ocupam suas terras na exploração de ativida-
des agropecuárias. O Censo Agropecuário de 
2006 registra a existência de 4.251 estabeleci-
mentos agropastoris que ocupam 11.162 pes-
soas. Os estabelecimentos enquadrados como 
Agricultura familiar (Lei Federal no 11.326) so-
mam  3.536 e ocupam área de 70.652 ha,  en-
quanto os estabelecimentos “não familiares” 
somam 705 e ocupam  131.032 ha.  

FIGURA 8: ESTABELECIMENTOS E ÁREAS DA AGRI-
CULTURA FAMILIAR E NÃO FAMILIAR

43
 – 2006 

 

FIGURA 9: NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS TOTAL 
E POR TIPO DE EXPLORAÇÃO - 2006 

 

FIGURA 10: ÁREAS OCUPADAS PELOS ESTABELE-
CIMENTOS - TOTAL E POR TIPO 

 

O uso principal é com lavouras, 
(40,42%), seguindo as pastagens (33,84%) e 

                                                
43

 Censo Agropecuário, 2006. 
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matas e florestas (25,84%)   

FIGURA 11: UTILIZAÇÃO DAS TERRAS DOS ESTA-
BELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS EM 31.12, 

 

A pecuária mais difundida é de bovinos 
existente em 3.197 estabelecimentos e 89.610 
cabeças, seguida por aves e suínos encontra-
dos em 2.256 e 1.577 estabelecimentos res-
pectivamente. 

5.5 A População e Sua Condição de Vida 

Considerando-se o conjunto dos muni-
cípios no entorno do empreendimento, consta-
ta-se uma estabilização do contingente popula-
cional total, no período 1991/2010. Também se 
observa um forte êxodo rural, com parte dos 
habitantes deslocando-se para as sedes muni-
cipais, outras cidades maiores ou ainda para 
outros estados. 

FIGURA 12: POP TOT, URB E RURAL PARA A REGI-
ÃO

44
 ENTRE 1980 E 2007 

 

FIGURA 13: POP TOT, URB E RURAL DE ABDON BA-
TISTA ENTRE 1980 E 2007 
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 Soma dos 4 municípios do entorno da UHCN. 

FIGURA 14: POP TOT, URB E RURAL DE CELSO RA-
MOS ENTRE 1980 E 2007 

 

FIGURA 15: POP TOT, URB E RURAL DE ANITA GA-
RIBALDI ENTRE 1980 E 2007 

 

FIGURA 16: POP TOT, URB E RURAL DE CAMPOS 
NOVOS ENTRE 1980 E 2007 

 

O acelerado processo de urbanização 
ocorrido a partir de 1980 elevou a taxa de ur-
banização de 34,64% para 67,49%, obtida com 
os dados da contagem de 2007, invertendo 
praticamente a situação observada em 1980. 
Só na área urbana de Campos Novos residem 
mais de 50% (22.695 habitantes) do somatório 
populacional dos quatro municípios considera-
dos. Assim, enquanto a população urbana 
cresceu em vinte e seis anos quase 38%, pas-
sando de 20.422 para 28.942 habitantes, o 
meio rural viu sua população reduzir-se de 
38.534 para 13.952. Observa-se que desde 
1991 a população urbana está no mesmo pa-
tamar e a rural continua caindo em todos os 
municípios. 

A densidade demográfica média dos 
municípios atingidos é 15,9 hab/km², muito infe-
rior à média estadual de 64,2 hab/km2. Esse 
processo da dinâmica demográfica indica que a 
UHE Campos Novos está implantada em uma 
área onde a saída do homem do campo já é 
uma tendência consolidada. 

As causas deste êxodo rural devem-se 
inicialmente às novas tecnologias de cultivo 
introduzidas nas grandes propriedades a partir 
do final dos anos 70, que reduziu considera-
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velmente a necessidade de mão de obra na 
produção. O processo de globalização também 
forçou a mudança no sistema de criação e en-
gorda de aves e suínos para as agroindústrias, 
exigindo maiores investimentos e escala de 
produção, tornando-as impraticáveis com o uso 
da mão de obra familiar. 

Assim, na região, vêm-se verificando 
perdas populacionais devido, de um lado; ao 
esgotamento do modelo agropecuário que não 
tem conseguido dar sustentação econômica 
aos pequenos produtores, às novas tecnologias 
poupadoras de mão de obra, à transformação 
das lavouras familiares em invernadas e ao 
parcelamento das propriedades e, de outro; 
pelo fortalecimento do sistema empresarial com 
a crescente concentração da propriedade.  

A fuga da população rural só não foi 
mais intensa devido à estratégia de integração 
agroindustrial, ao cooperativismo e ao fortale-
cimento da agricultura familiar promovida pelo 
governo do Estado.  

Essas alternativas, junto com o aumento 
de infraestrutura básica, incluindo melhoria das 
estradas, da educação e saúde, maior disponi-
bilidade de energia elétrica e telefonia têm-se 
mostrado variáveis determinantes à garantia de 
geração de renda e mais conforto e oportuni-
dades para os produtores rurais e suas famí-
lias, fatores fundamentais de fixação do homem 
no campo ou do adiamento de sua saída.  

Neste sentido é também importante re-
gistrar a ação da ENERCAN, em parceria com 
o SEBRAE/SC, criando em 2003 o Fundo de 
Desenvolvimento Rural (FDR) contou com um 
investimento de R$ 2,3 milhões objetivando 
induzir o aumento da renda dos rurícolas. Com 
este fundo foram implantados 21 projetos com 
um total de 417 produtores atendidos (ver TA-

BELA 2): os pagamentos das parcelas estão 
sendo efetuados e serão reinvestidos em novos 
projetos/ negócios e/ou na expansão dos já 
existentes.  

 

TABELA 2: PROJETOS E NÚMERO DE PRODUTORES BENEFICIADOS PELO FDR 

ITEM PROJETO COMUNIDADE (S) MUNICÍPIO N.º PROD. N.º PROD. LINDEIROS 

1 Pecuária Leiteira São Francisco Campos Novos 15 15 

2 Pecuária Leiteira Ass. Vitória Campos Novos 15 15 

3 Pecuária Leiteira RRC Campos Novos Campos Novos 16 16 

4 Pecuária Leiteira Triunfo do Aguapé Campos Novos 11 11 

SUB TOTAL CAMPOS NOVOS 57 57 

5 Pecuária Leiteira Santa Catarina I Abdon Batista 17 17 

6 Pecuária Leiteira Santa Catarina II Abdon Batista 15 15 

7 Pecuária Leiteira Bom Jesus Abdon Batista 16 16 

8 Entreposto Ovos Santa Catarina Abdon Batista 15 15 

9 Apicultura Bom Jesus Abdon Batista 13 13 

10 Produção de Óleos Sta Cat. Bom Jesus Abdon Batista 30 11 

SUB TOTAL ABDON BATISTA 106 87 

11 Unidade Resf. Leite Santa Maria Celso Ramos 28 22 

12 Entreposto Mel São Pedro Celso Ramos 21 15 

13 Ateliê Artesâs Santa Maria Celso Ramos 10 10 

14 Prod. Conservas Caravágio Celso Ramos 30 20 

15 Pecuária Leiteira Sto Antonio/S.Pedro Celso Ramos 36 36 

SUB TOTAL CELSO RAMOS 125 103 

16 Frigorífico Bovino Rincão Salmória Anita Garibaldi 20 20 

17 Pecuária Leiteira Rosário, Divino Anita Garibaldi 16 16 

18 Pecuária Leiteira Santa Ana Anita Garibaldi 17 17 

19 Pecuária Leiteira Sta Teresinha/Flor Anita Garibaldi 15 15 

20 Apicultura Vila Aliança/Rosário Anita Garibaldi 32 32 

SUB TOTAL ANITA GARIBALDI 100 100 

21 Pecuária Leiteira RRC C.Negro I e II Anita Garibaldi 29 29 

TOTAL 417 376 

Fonte: Enercan, agosto de 2010. 

Devido ao peso preponderante das ati-
vidades primárias nesse contexto, a dinâmica 

populacional e o desenvolvimento econômico 
regional estão fortemente atrelados aos estímu-
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los oriundos do meio rural, e determinam tanto 
o crescimento das atividades agroindustriais, 
como das urbanas de comércio e prestação de 
serviços decorrentes, ampliando as oportuni-
dades de trabalho.  

Desta forma, o desempenho do setor 
primário é responsável tanto pela permanência 
de parcela significativa das pessoas no campo, 
quanto pela capacidade de absorção de mão 
de obra pelas áreas urbanas. 

5.5.1 Os municípios 
O município de Campos Novos é o de 

maior porte da região, envolvendo 8.750 domi-
cílios (7.078 urbanos e 1.672 rurais) e uma 
densidade de 17,1 hab/km2 (maior que a média 
do conjunto dos municípios estudados). A sua 
função polarizadora se estende além dos limi-
tes municipais, envolvendo outras cidades e 
um grande número de pequenas e médias pro-
priedades.  

FOTO 24: VISTA DA SEDE DE CAMPOS NOVOS
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FOTO 25: UNOESC – CAMPUS CAMPOS NOVOS
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 Painel da Prefeitura de Campos Novos, em setembro de 2010. 
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 Foto: NCA, 2010. 

FOTO 26: FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE
47

 

 

A demanda decorrente deste fato favo-
rece a expansão de atividades de prestação de 
serviços de toda natureza, que servem também 
aos próprios habitantes. Nos últimos anos 
apresentou mudanças substanciais como a 
instalação de universidade em zona semiperifé-
rica, uma grande evolução da agroindústria já 
instalada e com perspectivas de instalações de 
novas unidades agroindustriais48. 

A agricultura familiar (Lei Federal nº 
11.346, de 15 de setembro de 2006) é exercida 
em mais de 1.102 estabelecimentos gerando 
ocupação para mais de 3.000 indivíduos.  

O município apresenta problemas soci-
ais na área de habitação com a instalação de 
favelas sem condições de saúde e higiene. 
Uma delas (Pedreira) fica próxima ao antigo 
lixão e a Prefeitura, na gestão 2005/2008 trans-
feriu os moradores para um conjunto habitacio-
nal, porém, a maioria destas famílias retornou 
ao local após venderem a residência recebida. 

FOTO 27: OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS MARGENS 
DO CÓRREGO DA BICA
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A outra favela instalou-se junto ao Cór-
rego da Bica, dentro do perímetro municipal, 

                                                
47

 Idem nota de rodapé anterior. 
48

 Está programada para Campos Novos a instalação de um novo 
frigorífico de suínos com capacidade de abate de 7.500 por-
cos/dia. Este empreendimento criará 1.200 novos empregos 
diretos e um número maior de empregos induzidos em fábricas 
de rações, transportes, e serviços em geral. O fornecimento de 
suínos para abate inclui todos os municípios da região ora consi-
derada, além de outros. 
49

 Foto: NCA, 2010. 
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em condições muito precárias de moradia e 
saneamento. A Prefeitura está desenvolvendo 
um projeto de relocação destas 37 famílias, 
contemplado pelo PAC2 (Programa de Acele-
ração do Crescimento, do Governo Federal, 
com ênfase em projetos na área social e ambi-
ental). 

Já a favela autodenominada de “Peda-
cinho do Céu” surgiu numa cocheira abando-
nada, próxima ao perímetro urbano. Após o 
asfaltamento da BR-282 houve uma revitaliza-
ção do local. 

Anita Garibaldi tem porte intermediário, 
tendo a sede municipal 1.415 domicílios e a 
população urbana (51,43%) superando a rural 
(48,57%). A cidade fornece bens e serviços 
para cerca de 1.400 estabelecimentos rurais 
que mantêm ocupados mais de 3.100 pessoas, 
nos quais é preponderante a agricultura familiar 
(1.176 estabelecimentos). Na sede também 
existe um número expressivo de ocupações 
sem vínculo empregatício, idêntico ao observa-
do nos estabelecimentos agrícolas familiares, 
no comércio e em serviços. Estes últimos já 
apresentam boa diversidade e atendem razoa-
velmente à população local e também os habi-
tantes de Celso Ramos e Cerro Negro. O ensi-
no superior (administração e Pedagogia) tam-
bém atende estudantes de municípios próxi-
mos, inclusive do RS (Pinhal da Serra). Assim 
só há necessidade de deslocamento até cen-
tros maiores para atendimentos de alta com-
plexidade, seja para produtos e/ou serviços aí 
incluídos a saúde e a educação. 

FOTO 28: ÁREA CENTRAL DE ANITA GARIBALDI
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 Foto: NCA, 2010. 

FOTO 29: VISTA DA SEDE DE ANITA GARIBALDI
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As demais cidades (Abdon Batista e 

Celso Ramos) são de pequeno porte, tendo as 
sedes menos de 300 domicílios e populações 
urbanas inferiores a 800 habitantes, com índi-
ces de urbanização inferiores a 30%. Há um 
número expressivo de ocupações sem vínculo 
empregatício, idêntico ao observado nos esta-
belecimentos agrícolas familiares, no comércio 
e em serviços. O pessoal assalariado vincula-
se principalmente ao funcionalismo público 
bancário (estatal) e às cooperativas. As cida-
des só oferecem o essencial e quaisquer bens 
e serviços um pouco mais complexos têm de 
ser procurados em cidades de maior porte (Ani-
ta Garibaldi, Campos Novos, Capinzal, Curiti-
banos e Lages). 

5.5.2 A região 
Todos os municípios estão ligados ao 

Sistema Brasileiro de Telecomunicações e são 
servidos por DDD. Os sinais das principais re-
des de televisão são recebidos via estação 
repetidora em Campos Novos, ou captados 
através de antenas parabólicas nos demais 
municípios e no meio rural. A prefeitura de Cel-
so Ramos disponibiliza gratuitamente internet 
via rádio para todos os habitantes do município. 

A região é abastecida de energia elétri-
ca pelo sistema interligado brasileiro, através 
da concessionária estadual e todos os domicí-
lios urbanos são servidos por energia elétrica, 
água tratada e coleta de lixo. Quanto ao sane-
amento, ainda apresenta deficiências, somente 
Campos Novos52 possui Estação de Tratamen-
to de Esgoto que atende pouco mais de 70% 
da sede. No restante dos municípios o trata-
mento, quanto feito, é através do uso de fossa 
séptica e sumidouro. Em Celso Ramos53 este 
tratamento alcança 40% da sede, em Abdon 
Batista54 100% e Anita Garibaldi55 30% (estes 

                                                
51

 Idem ao Anterior. 
52

 SAMAE, em 28 de abril de 2010. 
53

 Prefeitura Municipal, em 28 de abril de 2010. 
54

 Idem ao Anterior. 
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dois últimos municípios possuem Planos de 
Saneamento para implantação do sistema de 
tratamento de esgoto que atenderá 100% da 
área urbana). 

O sistema educacional não é plenamen-
te satisfatório, havendo atendimento precário 
para algumas crianças da zona rural, além da 
repetência e evasão escolar existir em todos os 
municípios. A nucleação foi implantada inte-
gralmente, não havendo mais escolas com en-
sino multiseriado, onde o aproveitamento esco-
lar é pequeno.  

Além do ensino fundamental e médio, a 
região conta com ensino infantil para pessoas 
entre 0 e 6 anos, Centros de Educação de Jo-
vens e Adultos - CEJA e Aceleração para aten-
dimento do ensino fundamental para pessoas 
consideradas “fora de idade”, Unidade Semi-
Profissionalizante. Também existem cursos 
superiores de Pedagogia, Administração, Direi-
to e, na UNOESC de Campos Novos56 são mi-
nistrados 12 cursos superiores (Agronomia, 
Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gestão 
Ambiental, História, Recursos Humanos, Servi-
ço Social, Análise e Desenvolvimento de Sis-
temas e Matemática) além da pós em Gestão 
de Pessoas.  

Cabe destacar o curso técnico em Ele-
trotécnica57, criado em 2009, com duração de 3 
anos, patrocinado pelo Instituto Votorantim, 
BAESA e ENERCAN, ministrado em Cerro Ne-
gro, atendendo 26 alunos da região que rece-
bem transporte e subsídio para estudarem. 

Considerando as modalidades de ensi-
no (Pré, Fundamental e Médio) existem nos 
municípios 93 escolas com instalações satisfa-
tórias, que além das salas de aula tem locais 
para práticas esportivas, bibliotecas, salas de 
informática, auditórios, etc. (INEP, 2008) A dis-
tribuição das escolas, por modalidade de ensi-
no, entre os municípios que compõe a região 
de estudos consta na FIGURA 17. 

                                                                            
55

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em 28 de abril de 
2010. 
56

 Prefeitura Munic. de Campos Novos, 16 de setembro de 2010. 
57

 Fonte Enercan, dezembro de 2010. 

FIGURA 17: NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES 
POR MODALIDADE EXISTENTES NOS MUNICÍPIOS 

 

O INEP em 2008 registrou 676 docentes 
atuando nos municípios, estando 108 lotados 
na Pré-escola, 457 no ensino fundamental e 
111 no ensino médio. A maior parte dos docen-
tes tem curso superior e vários tem pós-
graduação e para sua distribuição entre os mu-
nicípios ver FIGURA 18. 

FIGURA 18: NÚMERO DE DOCENTES, POR MODALI-
DADE DE ENSINO, ATUANDO NOS MUNICÍPIOS 

 

Na FIGURA 19 apresenta-se matrículas 
iniciais para as modalidades de Ensino infantil 
(Creche e Pré-escola), Fundamental (anos ini-
ciais e anos finais), Curso médio e EJA Fun-
damental e médio, observando-se que das 
10.661 matrículas, 68,11% ou 7.261 estão em 
Campos Novos, vindo a seguir Anita Garibaldi 
com 2.164 matrículas, Celso Ramos com 649 e 
Abdon Batista com 587. As aulas são ministra-
das nas áreas urbanas que concentram 8.792 
alunos, enquanto apenas 1.303 estão em esco-
las localizadas no meio rural.  

FIGURA 19: MATRÍCULA INICIAL NOS MUNICÍPIOS 
EM 2009 POR MODALIDADE DE ENSINO 

 

As notas obtidas nas Provas Brasil 
(IDEB) nos anos de 2007 e 2009 mostram as 
deficiências do ensino fundamental ministrado 
constatando-se que são inferiores às médias 
estaduais que também são baixas. O mesmo 
ocorre com as provas do ENEM, aplicadas aos 
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alunos que estão concluindo o curso médio. 

FIGURA 20: NOTAS MÉDIAS DO ENEM DOS ALUNOS 
CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO EM 2008 

 

FIGURA 21: NOTAS DA PROVA BRASIL IDEB PARA 
ALUNOS DO CURSO FUNDAMENTAL 

 

O sistema de saúde, sob a responsabi-
lidade das prefeituras, especialmente o SUS, 
ainda apresentam deficiências, mas podem ser 
considerados satisfatórios para o conjunto dos 
municípios, com atendimento básico e de mé-
dia complexidade bem mais eficiente do encon-
trado em cidades mais populosas, especial-
mente após a implantação do PSF - Programa 
Saúde da Família. O PSF conta com nove 
equipes58 em Campos Novos, duas em Anita 
Garibaldi, uma em Abdon Batista e também 
uma em Celso Ramos.  

FOTO 30: HOSPITAL FREI ROGÉRIO EM ANITA GA-
RIBALDI
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Ainda, conta com dois hospitais gerais 
privados que também atendem pelo SUS, 118 
leitos hospitalares de internação, 32 unidades 
ambulatoriais, dois laboratórios de análises 
clínicas, nove ambulâncias, 49 consultórios 
médicos, 33 consultórios odontológicos, além 
de clínicas nas especialidades de obstetrícia, 
odontomédica, dermatológica, endogástrica, 

                                                
58

 Cada equipe básica do PSF conta com 1 médico, 1 enfermei-
ro(a), 2 auxiliares de enfermagem e de 6 a 12 agentes comunitá-
rios de saúde. Algumas equipes também contam com psicólogo. 
59

 Foto: NCA, 2010. 

psicológica, fisioterápica, dentre outras.  

FOTO 31: HOSPITAL DR. JOSÉ ATHANÁSIO EM 
CAMPOS NOVOS
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Os dados do Datasus para 2010 reve-
lam a existência de 279 profissionais da saúde 
nos quatro municípios, sendo 112 médicos, 45 
cirurgiões dentistas, 75 enfermeiros e/ou auxili-
ares de enfermagem, 15 farmacêuticos, 12 
fisioterapeutas, 9 psicólogos, 7 fonoaudiólogos 
e 4 assistentes sociais.  

Todos os municípios superaram, em 
2009, os gastos mínimos de 15% das receitas 
com impostos em saúde (EC 29). Os valores 
de despesas totais, com recursos próprios, e 
transferências do SUS, com saúde por habitan-
te estão apresentados na FIGURA 22. 

Os programas de Assistência Social 
desenvolvidos nos municípios proporcionam 
boa cobertura para a população carente desta-
cando-se os seguintes: 

 Bolsa Família; 

 PETI (Programa de Erradicação do Tra-
balho Infantil); 

 Serviço Socioeducativo Menina Moça; 

 Serviço Socioeducativo Jovem Jardinei-
ro; 

 Serviço de Convivência para Idosos; 

 Padaria Comunitária; 

 Programa De Olho no Futuro (cursos de 
informática básica e avançada, garçone-
te, garçom, manicure e pedicure); 

 Benefício de Prestação Continuada 
(LOAS); 

 PAIF (Programa de Atendimento Inte-
gral à Família); 

 LA (Liberdade Assistida);  

 PSC (Prestação de Serviço à Comuni-
dade);  

 Enfrentamento à violência, ao abuso e 
exploração sexual à crianças e adoles-
centes. 
O Programa Bolsa Família beneficiou, 
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 Idem ao Anterior. 
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em setembro de 2010, 2.185 famílias61 e os 
demais programas em torno de 2000 pessoas. 

O Produto Interno Bruto do conjunto dos 
municípios alcança 632,27 milhões de reais, 
com Campos Novos respondendo por 83% 
deste valor. O PIB per capita é de R$ 14.744, 
inferior ao do Estado que alcança R$ 17.834, 
com Campos Novos apresentando os valores 
mais elevados, acima de 18,4 mil reais e Anita 
Garibaldi o valor mais baixo (R$ 6.318,00). A 
evolução do PIB municipal entre 2000 e 2009 é 
apresentada na FIGURA 23. 

Os valores baixos apresentados pelos 
municípios pequenos seriam mais preocupan-
tes se não se soubesse que na área rural o PIB 
não agrega o valor dos produtos agropecuários 
utilizados para consumo próprio. A alimentação 
do homem do campo é farta e variada, rica em 
nutrientes, herança da influência europeia da 
colonização. Suas habitações são servidas em 
grande parte por água encanada, por esgota-
mento sanitário dotado de fossa negra e por 
energia elétrica.  

O Censo Agropecuário de 2006 ainda 
revela a existência nas propriedades rurais de 
máquinas, equipamentos agrícolas (mais de 
1.200 tratores) e o censo de 2000 registrou 
diversos bens de consumo duráveis. Esses 
últimos são indicadores de qualidade de vida e 
é usual entre os produtores a utilização de ge-
ladeira, freezer, televisão a cores, rádio, liquidi-
ficador, antena parabólica e, com menor fre-
quência, veículos. Recentemente pesquisas 
por amostragem têm revelado aumentos signi-
ficativos de microcomputadores nas residên-
cias urbanas e rurais. 

                                                
61

 De acordo com dados da Caixa Econômica Federal foram 
contempladas 168 famílias em Abdon Batista, 786 em Anita 
Garibaldi, 1.065 em Campos Novos e 166 em Celso Ramos. 
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FIGURA 22: DESPESAS COM SAÚDE POR MUNICÍPIO NO ANO DE 2009 (EM R$) 

 
Fonte: SIOPS. Situação da base de dados nacional em 24/05/2010. 

FIGURA 23: EVOLUÇÃO DO PIB PER CAPITA ENTRE 2000 E 2007 (EM R$)  

 
 

A diversidade de etnias que colonizaram 
a região, principalmente italianos, alemães, 
portugueses e caboclos, está profundamente 
marcada na gastronomia, na arquitetura e na 
religiosidade, cuja intensidade se vê nas suas 
maiores festas e nas mobilizações políticas e 
sociais. As origens diversas, no entanto, desa-
parecem quando todo o coletivo apresenta a 
sociabilidade como marca peculiar, onde a ter-
ra, a família e as relações de vizinhança repre-
sentam a identidade social do camponês e de 
sua comunidade. 

Cada “linha” encontra-se organizada em 
torno da igreja, dos equipamentos esportivos e 
da escola, ou no mínimo dessa última, como 
acontece com as comunidades menos estrutu-
radas. Nesse caso, a escola supre as outras 
funções e abre as portas para todos os eventos 
comunitários: religiosos e esportivos. As socie-
dades de igreja reúnem, inclusive, as famílias 
de linhas vizinhas quando professam o mesmo 
credo, e encontram-se aos domingos para o 
culto, não raro, seguido de jogos e almoço co-
munitário. Representa também o espaço onde 
são encaminhadas as discussões das soluções 

dos problemas locais. 

As manifestações socioculturais da po-
pulação ocorrem de várias formas, sendo que 
os municípios dispõem de associações religio-
sas, comerciais, esportivas, de bairros, sindica-
tos, cooperativas, clubes de serviço, CTG’s, 
corais, grupos folclóricos, entre outros, de onde 
resulta um calendário de realizações festivas e 
sociais repleto de eventos.  

5.6 Indicadores Sociais 

Os indicadores sociais dos Censos de 
1991 e de 200062 disponibilizados pelo “Atlas 
do Desenvolvimento Humano no Brasil”63 atra-

                                                
62

 Os indicadores sociais são levantados de 10 em 10 anos nos 
Censos de acordo com convenção internacional e os países têm 
obrigação de apurar e publicar dados comparáveis com os de-
mais países. A coleta dos dados do Censo 2010 teve início em 1º 
de Agosto. Assim, não há dados para a atualização deste item. 
63

 O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil é um banco de 

dados eletrônico feito com o objetivo de democratizar o acesso e 
aumentar a capacidade de análise sobre informações socioeco-
nômicas relevantes dos 5.507 municípios brasileiros e das 27 
Unidades da Federação. Baseado nos microdados dos censos do 
IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
este sistema disponibiliza informações sobre o Índice de Desen-
volvimento Humano Municipal (IDH-M) e 124 outros indicadores 
georreferenciados de população, educação, habitação, longevi-
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vés de tabelas interpretativas, revelam um re-
trato detalhado de todos os municípios do país. 

O Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDH-M) foi desenvolvido e calculado 
em parceria pelo Programa das Nações Unidas 
e Desenvolvimento (PNUD), Instituto de Pes-
quisas Econômicas e Aplicada (IPEA) e Funda-
ção João Pinheiro. O IDH-M originou-se do 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), cri-
ado pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) e concebido para comparar o nível de 
desenvolvimento humano dos países.  

A metodologia de cálculo do IDH-M en-
volve a transformação de três dimensões (Edu-
cação, Longevidade e Renda) em índices que 
variam entre 0 (pior) e 1 (melhor), e a combina-
ção destes índices em um indicador síntese. 
Os municípios com IDH-M até 0,499 têm de-
senvolvimento humano considerado baixo; com 
índices entre 0,500 e 0,799 são considerados 
de médio desenvolvimento humano e os muni-
cípios com IDH-M maior que 0,800 têm desen-
volvimento humano considerado alto. 

Assim, trata-se de um instrumento de 
grande utilidade para qualquer iniciativa que 
coloque o ser humano como o principal benefi-
ciário de um planejamento que envolva um 
município ou um agrupamento de municípios. 

No presente Plano são feitos breves 
comentários sobre os indicadores, mostrando 
os dados dos municípios da área de abrangên-
cia e do Estado de Santa Catarina, que servi-
rão, assim, de parâmetro para comparação. 

A razão de dependência é a relação en-
tre a população considerada inativa ou depen-
dente (0 -14 anos e + de 65 anos de idade), e a 
população potencialmente ativa (15 a 64 anos). 
Este índice situa-se entre 51 e 58% nos muni-
cípios, o que indica existir entre 1,7 a 2 pesso-
as em idade de trabalho para cada dependen-
te. No Estado este índice é de 50,5% e na regi-
ão do empreendimento, de 56,5%64. 

Na região predominam os homens co-
mo responsáveis pelos domicílios com cônjuge. 
Os dados mostram ainda que em 21% dos do-
micílios sem cônjuge homem a responsabilida-
de recai sobre as mulheres. Como estas têm 
rendimento médio inferior ao dos homens (na 
região os rendimentos das mulheres corres-
pondem a valores entre 55% a 84% dos ga-
nhos masculinos), recomenda-se uma proteção 
social adicional para esta condição familiar. 

                                                                            
dade, renda, desigualdade social e características físicas do 
território.  
64

 Não foi atualizada a pirâmide etária por município, pois a con-
tagem do IBGE/2006 atendia somente os municípios com mais 
de 170 mil habitantes.  

A situação da educação não é boa na 
região, que apresenta um nível de analfabetis-
mo equivalente ao dobro do Estado. A compa-
ração entre os dados mostra que a inferiorida-
de da região tende a permanecer, pois em to-
das as faixas etárias os índices do Estado são 
melhores. Como consequência, todos os de-
mais índices sociais relacionados às questões 
educacionais mostram-se inferiores, como no 
caso das pessoas responsáveis pelos domicí-
lios particulares permanentes, por grupo de 
anos de estudo do responsável e na média dos 
anos de estudo das pessoas responsáveis pe-
los domicílios. Neste último índice constata-se 
que, entre 1991 e 2000, houve uma melhora de 
um ano na média de estudos dos responsáveis 
pelos domicílios em Santa Catarina, passando 
de 5,3 para 6,3 anos de estudo. Na região, o 
município que apresenta o melhor índice é 
Campos Novos, que passou de 4,4 para 5,4 
anos de estudos no intervalo intercensitário. 
Este resultado deve-se à melhoria das condi-
ções de estudo das mulheres, cujo aumento foi 
superior a um ano, ou seja, passou de 4,6 para 
6,0 anos de estudo no Estado e de 3,4 para 4,8 
em Campos Novos. 

Os indicadores sociais para a condição 
de moradia revelam que na região 0,8% dos 
domicílios são improvisados. Apesar do alto 
índice de domicílios permanentes, a maior par-
te deles apresenta condições de saneamento 
inadequadas. No caso, cabe destacar a melho-
ra observada na proporção de domicílios com 
saneamento não adequado65, com responsá-
veis com menos de quatro anos de estudo e 
com rendimento de até dois salários mínimos, 
que tiveram queda expressiva entre 1991 e 
2000 em todos os municípios da região e em 
Santa Catarina. Nas zonas urbanas a maior 
parte dos domicílios tem o lixo coletado, en-
quanto no meio rural o destino mais comum é 
ser queimado ou enterrado. 

Quanto ao abastecimento de água, os 
índices da região para os domicílios situados 
em zona urbana são melhores que os do Esta-
do, pois apenas 3,2% não estão ligados à rede 
geral, enquanto no Estado este número chega 
a 9,3%. Já no meio rural as posições se inver-
tem, pois as ligações à rede geral no Estado 
atendem a 15,4% dos domicílios, enquanto na 
região estão ligados à rede geral apenas 5,7%. 
Dos domicílios urbanos na região, 44% têm 
esgotamento sanitário via rede geral, enquanto 
no Estado só 24% apresentam esta condição. 
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 Domicílios com escoadouro ligado à fossa rudimentar, rio, vala, 
lago ou mar, água de poço, nascente ou outra forma e lixo quei-
mado, enterrado ou jogado em terreno baldio. 
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Os indicadores sociais não especificam qual o 
tipo de esgotamento mais usual no meio rural 

da região, enquadrando a maior parte dos do-
micílios em “outra forma”. 

FIGURA 24: IDH-M 2000 DE SANTA CATARINA E DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO 

 

No gráfico do IDH-M apresentado a se-
guir observa-se que os índices de Renda e 
Educação dos municípios analisados são infe-
riores aos de Santa Catarina, porém os de 
Longevidade são superiores. Com o Censo 
2010 os dados básicos do IDH-M dos municí-
pios banhados pelo reservatório devem mostrar 
uma melhora substancial nas três dimensões 
utilizadas para sua determinação, passando do 
níve de médio desenvolvimento para alto de-
senvolvimento (acima de 0,800). 

5.7 Turismo 

O turismo nasceu da necessidade das 
pessoas terem um tempo para o descanso de 
suas rotinas, da curiosidade do conhecimento 
de outros lugares, culturas e costumes, sem 
excluir aquele que ocorre de forma indireta em 
virtude de eventos (profissionais, esportivos e 
religiosos). Já os pontos ou regiões turísticas 
se consolidam por possuírem atrações marcan-
tes, independente de sua natureza. O turismo 
pode resultar de uma única atração (Cataratas 
do Iguaçu) ou de um conjunto delas (Cataratas 
do Iguaçu, Itaipú e Ciudad del Leste). As atra-
ções de natureza ímpar independem da sua 
localização, já que atraem turistas mesmo ha-
vendo dificuldades de acesso (Cuzco, Itaimbe-
zinho). 

Já outros locais que, embora possuindo 
uma gama variada de atrativos sem envolver 
nenhum de natureza marcante, dependem de 
sua localização, da facilidade de acessos, da 
organização para exploração dos potenciais, da 
infraestrutura e, eventualmente, da associação 
com outras atrações regionais. 

Por estas razões, apesar das potencia-
lidades que a região do Alto Uruguai apresenta 
em termos de belezas naturais, conjugadas 
com o seu próprio processo histórico de ocupa-
ção, a questão do turismo restringiu-se até ago-

ra às estações hidrominerais dos municípios de 
Marcelino Ramos/RS e de Piratuba/SC. Neste 
sentido, a implantação das UHE’s Campos No-
vos e Barra Grande, a exemplo das de Itá e 
Machadinho, representa uma perspectiva de 
incremento ao turismo na região, com a criação 
de alternativas (ecológicas ou não).  

Os quatro lagos já existentes poderão 
ser integrados, permitindo a soma das com-
plementaridades. Por outro lado, a existência 
simultânea de diversos lagos poderá fragmen-
tar o público, pois é evidente que cada um tem 
as suas características próprias, um número 
diferenciado de atrações novas ou preexisten-
tes, infraestruturas próprias e distâncias que 
poderão criar fluxos específicos, ou seja, pola-
rizações setorizadas. 

A tendência é de que o reservatório de 
Machadinho atraia turistas de Concórdia (que 
também serão atraídos por Itá), Joaçaba, Her-
val do Oeste e outras cidades do Vale do Rio 
do Peixe.  

Além das atrações do lago, existem as 
estações de águas termais em Piratuba, outra 
em Marcelino Ramos e uma terceira junto à 
sede municipal de Machadinho. Considerando 
a excelente infraestrutura turística existente 
(principalmente hoteleira) e a já existência de 
um fluxo turístico extrarregional consolidado, é 
grande o potencial destas áreas (envolvendo 
também Maximiliano de Almeida) em imple-
mentar novos projetos e consolidar definitiva-
mente a sua vocação turística, como a reativa-
ção da estrada de ferro no trecho de Piratuba à 
Marcelino Ramos (ou Erechim). Piratuba, em 
caráter complementar, se vincula à cidade de 
Treze Tílias (cidade de origem austríaca), pois 
as excursões que se dirigem primeiramente às 
águas termais incluem uma visita à segunda 
(um dia de duração). 

Já o reservatório de Itá vem se impondo 
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como atração, principalmente a turistas de 
Concórdia e Erechim.  

A cidade de Itá em si, por ser totalmente 
projetada (planejada), é um atrativo a mais, 
reforçado pela existência das Casas de Memó-
ria e, principalmente, do Centro de Divulgação 
Ambiental do Alto Uruguai, que além das ativi-
dades relativas ao meio ambiente, abriga o 
museu de antropologia, estando lá exposto o 
acervo resgatado dos sítios arqueológicos es-
cavados na área alagada pelo reservatório. 
Além do Parque de Águas Termais Municipal 
em um belíssimo local aos pés da cidade. 

Deve ser ainda destacado que dois bar-
cos estão fazendo passeios pelo lago, tendo 
capacidade para atingir Marcelino Ramos e 
assim transportar turistas em ambos os senti-
dos. A infraestrutura da cidade de Itá, conside-
rando a rede hoteleira, os serviços de restau-
rante e transportes, pode ser classificada como 
sendo razoável comparativamente à de Piratu-
ba e Marcelino Ramos. 

Já o reservatório de Barra Grande pola-
riza centros maiores, como as cidades de La-
ges (130 km), Lagoa Vermelha (99 km) e Vaca-
ria (73 km). As distâncias destes polos aos re-
servatórios de Machadinho e Itá são grandes, 
de modo que não se constituem em alternativa, 
principalmente com o asfaltamento do trecho 
Campo Belo do Sul à Anita Garibaldi e de Va-
caria à Esmeralda. Portanto, não se vislumbra 
uma perspectiva diferente diante das inerentes 
facilidades. A ressalva, contudo, fica por conta 
da quase total falta de infraestrutura de servi-
ços, quer relativa à hotelaria, aos serviços de 
restaurante e outros que envolvam algum nível 
de especialização. 

Quando analisamos a situação atual da 
região do entorno do reservatório de Campos 
Novos, podemos afirmar que a estrutura turísti-
ca das quatro cidades é praticamente inexisten-
te, com uma leve ressalva a Campos Novos, 
que apresenta uma infraestrutura incipiente 
para qualquer dos serviços. 

Por outro lado, o turismo regional resu-
me-se àquele vinculado a eventos religiosos, 
musicais e outros com características asseme-
lhadas.  

O artesanato e a culinária existem como 
cultura e não são utilizados como elementos de 
atração. Igualmente, as belezas naturais são 
desconhecidas da própria população local, uma 
vez que a maioria localiza-se em áreas de difí-
cil acesso. 

O principal conjunto de belezas naturais 

da região localiza-se nos municípios de Celso 
Ramos e Campos Novos, a jusante da Usina 
Hidrelétrica Campos Novos, sendo composto 
pelas furnas, pelos paredões e pelas cachoei-
ras mais expressivas. 

É necessário salientar que, atualmente, 
a maneira mais fácil de visitar este conjunto é 
através do lago de Machadinho, sendo que a 
alternativa hoje utilizada parte da ponte sobre o 
Rio Pelotas, integrante da BR-470. As melho-
res condições para construção de um atraca-
douro para barcos (e estacionamento) estão na 
margem gaúcha, em Barracão. 

5.8 Patrimônio Histórico, Cultural, Paisa-
gístico e Arqueológico 

Há indícios de que toda a região do Alto 
Uruguai, com seus vales, rios e matas abun-
dantes, foi extensivamente ocupada por grupos 
indígenas até a chegada dos primeiros homens 
brancos (tropeiros e foragidos), pois nos levan-
tamentos realizados desde 1986, na área da 
UHE Campos Novos, foram encontradas 171 
estruturas subterrâneas (denominadas vulgar-
mente na região de “buracos de bugre”), distri-
buídos em 21 sítios arqueológicos, aparecendo 
isoladas ou em conjuntos com até 40 unidades. 

Cerâmicas fragmentadas ou inteiras e 
material lítico, identificados como elementos da 
cultura Gê, foram encontrados nestes sítios e 
foram atribuídos às atividades de grupos Kain-
gang pré-históricos ou mesmo históricos, já que 
a denominação de bugres é utilizada no norte 
do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina 
para indicar os de fala Kaingang. 

Grande parte do acervo relativo ao pa-
trimônio histórico mais recente, em qualquer 
uma de suas manifestações, foi legado pelos 
europeus que trouxeram para a área não ape-
nas o seu modo de produzir, como as suas 
festas, jogos, músicas, artesanatos e religiões. 

Dominantemente os núcleos em áreas 
de colonização italiana possuem igreja católica 
e recebem o nome do santo de devoção da 
comunidade; os localizados em áreas de colo-
nos alemães possuem igreja evangélica e re-
cebem o nome da linha ou travessão onde se 
localizam. Geralmente os cemitérios localizam-
se próximos das igrejas e são conhecidos pelo 
mesmo nome destas. 
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FOTO 32: CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CELSO RAMOS 

 

FOTO 33: CENTRO HISTÓRICO CULTURAL ADELINO 
ZANCHETT 

 

FOTO 34: FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE 
CID CAESAR DE ALMEIDA PEDROSO 

 

5.9 Manifestações Culturais 

A área de abrangência é ocupada por 
diversas etnias, envolvendo a cabocla, a ale-
mã, a italiana e, em menor proporção, a polo-
nesa e a negra. Apesar das trocas culturais 
ocorridas, envolvendo também aspectos da 
cultura indígena, os traços característicos de 
cada uma são mais perceptíveis em determi-
nadas regiões: em Anita Garibaldi e Abdon 
Batista, a maioria das famílias é de origem 
alemã ou italiana. Já em Campos Novos pre-
dominam além destas a de origem polonesa, 
encontrando-se em menor número caboclos e 
negros, enquanto que em Celso Ramos a mai-
oria é de italianos, oriundos do litoral sul catari-
nense. 

Essa diversidade étnica produziu mani-

festações culturais variadas, especialmente no 
que diz respeito à arquitetura, à culinária, ao 
artesanato, às festas e outras tradições. Este 
patrimônio está diluído e muito raramente ocor-
re de forma concentrada de modo a constituir 
conjuntos visitáveis, com exceção das Casas 
de Memória executadas pela ENERCAN, cujo 
acervo foi obtido na área inundada e imedia-
ções através do Programa de Salvamento do 
Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico e 
Arqueológico da Região Atingida pela Usina 
Hidrelétrica Campos Novos. Campanhas de 
envolvimento, sensibilização e motivação da 
população local para o empréstimo ou doação 
de objetos e documentos de cada município 
permitiram a criação desses espaços de evo-
cação da memória comunitária, de preservação 
do patrimônio arqueológico, histórico e cultural 
coletivo, para as populações locais e visitantes. 

FOTO 35: CENTRO CULTURAL BRADAMANTE SAL-
MÓRIA
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Nos primórdios da colonização, as ca-

sas dos descendentes alemães, caracteriza-
vam-se por serem de madeira ou alvenaria, 
pintadas com janelas coloridas, com belos jar-
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 Fotos de autoria da Arq. Maria Elizabeth Pereira Rego. 
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dins, enquanto as casas dos italianos, mais 
rústicas, eram construídas de madeira maciça 
protegida com óleo cru, sendo que próximo a 
ambas sempre conviviam pomares e hortas, 
com frutas e verduras diversas, além da cria-
ção de pequenos animais (aves, porcos) confi-
nados. Com o passar dos anos, a miscigena-
ção e a escassez de madeiras nobres foram 
modificando os costumes e atualmente predo-
minam construções sem estilo definido, consti-
tuídas de alvenaria ou mistas (frente de alvena-
ria e o restante de madeira), podendo identifi-
car-se a origem dos ocupantes, em algumas 
delas, pelos cuidados com o jardim e a pintura 
das residências. Com relação aos caboclos, as 
casas eram geralmente de madeira crua, sem 
horta nem pomar, sendo as aves criadas sol-
tas, inclusive frequentando a casa. 

Na culinária de origem alemã destacam-
se cucas, pães, biscoitos (bolachas), geleias, 
melado (de cana), käshmier, chucrute (Sauer-
kraut), carne de porco, tripa grossa recheada, 
entre outros. Na italiana são característicos a 
passarinhada, a polenta, a galinha ao molho, 
os embutidos (salame, copa, codeguin, morci-
lha preta e branca, pancetta), o radicchio, o 
galeto e os queijos. Da cultura cabocla podem 
ser apontados o revirado de feijão, a paçoca, o 
charque, a "vaca atolada", o guisado de carne 
com abóbora ou batata, o matambre na brasa, 
a galinha recheada, o arroz doce, o doce de 
abóbora e outros. Entre os pratos de origem 
polonesa podem ser citados: pastel de nata, 
batata condimentada com toucinho defumado, 
sopa de beterraba e almôndegas. Percebe-se 
que a variedade culinária é expressiva nessa 
região. 

No que se refere ao artesanato, há vari-
ações decorrentes da matriz cultural e das ati-
vidades econômicas predominantes em cada 
região. Entre as técnicas de artesanato, cujo 
domínio subsiste, podem ser indicadas o vime, 
a palha de milho, a palha de trigo, a madeira, a 
taquara, a tiririca e o couro. Essas técnicas 
tradicionais na confecção de objetos utilitários 
começam a ser utilizadas para artigos de con-
sumo, com potencial ainda possível de ser am-
pliado. Além dessas, no chamado artesanato 
feminino, predominam o bordado, o crochê e o 
artesanato em papel (confecção de flores). 

Entre as festas, além das tradicionais do 
santo padroeiro em cada capela e comunidade, 
há a ExpoCampos, FECAM - Festival Cam-
ponovense de Música, a Romaria de Nossa 
Senhora Aparecida em Campos Novos; a Festa 
do Colono, do Motorista e rodeios crioulos em 

Abdon Batista e Anita Garibaldi; festa da Cultu-
ra Italiana, da Cana-de-açúcar, Festival da 
Canção “Ronco do Bugio”, do Colono, do Moto-
rista e da Promessa a São Roque em Celso 
Ramos. 

Ainda no âmbito dos folguedos e do la-
zer, cabe o registro da presença de jogos tradi-
cionais como o jogo de bocha, o jogo da mora 
e os diferentes jogos de cartas, típicos da regi-
ão italiana. 

No que se refere à arquitetura, não se 
verificam na região manifestações mais típicas 
ou expressivas. Algumas construções e insta-
lações merecem menção em Campos Novos, 
como a Casa da Cultura, instalada em constru-
ção de estilo colonial com mais de 80 anos, 
onde existe a Fundação Cultural Camponoven-
se Cid Caesar de Almeida Pedroso, o cemitério 
da Invernada dos Negros, a Usina Velha e a 
Usina Governador Ivo Silveira; o Museu da 
Serraria Weiss e as Fazendas da Lagoa, Santa 
Cruz do Sul, Guamirim, do Cervo e Água Boa. 

5.10 Paisagem e Elementos Naturais 

A paisagem da área de abrangência da 
Usina Hidrelétrica Campos Novos apresenta 
três tipologias com características homogêneas 
e expressividade própria, sem exclusão de um 
gradiente de variabilidade em cada uma delas. 

Esta variabilidade também se manifesta 
através das mutações que ocorrem devido às 
diversas estações climáticas, que transformam 
suas cores e texturas. 

A primeira tipologia é encontrada nas 
zonas do altiplano, com pouca declividade, e 
nas quais o solo é ocupado por pastagens (na-
tivas ou cultivadas) ou por culturas extensivas, 
quer de milho, trigo, centeio, cevada e outras 
assemelhadas. Neste território a vegetação 
apresenta-se na forma de capões, localizados 
principalmente nas nascentes dos lajeados e 
rios ou constituindo-se principalmente em re-
manescentes de vegetação ciliar. É, principal-
mente nestas áreas, que devido à altitude ain-
da se conservam exemplares de pinheiros, 
uma vez que a maioria foi derrubada quando o 
ciclo de extração madeireira ocorreu na região 
e que coincidiu com a chegada dos colonos 
descendentes de imigrantes europeus. 

A segunda tipologia paisagística ocorre 
nas terras de transição geomorfológica e é 
aquela que foi essencialmente ocupada pelos 
imigrantes colonizadores, cujos lotes menores 
geraram uma colcha de retalhos a partir do 
relevo mais acidentado que associou zonas de 
exploração agrícola (culturas, pastoreio) com 
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zonas de mata. 

As áreas cultivadas são ocupadas por 
culturas temporárias (soja, milho, feijão, trigo, 
fumo e arroz) ao lado de culturas permanentes 
de árvores frutíferas, com predominância das 
cítricas (pêssego, uva). O sistema viário corre 
pelos espigões e principalmente pelos vales, 
partindo da BR-470 até o Canoas no lado de 
Campos Novos, e da SC-458 até este mesmo 
rio nos municípios de Celso Ramos e Anita 
Garibaldi. As ligações no sentido leste-oeste 
são raras em ambas as margens, o que cria 
dificuldades de relacionamento entre as partes 
fragmentadas do território.  

A terceira tipologia de paisagem é a dos 
vales profundos que se formam nos rios Pelo-
tas, Canoas e em alguns de seus afluentes. 
São vales encaixados (alta declividade margi-
nal) com cobertura vegetal expressiva. 

Esta última região merece um destaque 
especial porque, em algumas de suas áreas, o 
número de quedas d’água (cachoeiras, casca-
tas e corredeiras) é extraordinariamente ex-
pressivo, a tal ponto que talvez não haja, no 
Brasil, outros lugares que superem esta carac-
terística. A maioria destas belezas naturais 
ocorre em rios e lajeados com pequena bacia 
de contribuição, fato que diminui o volume 
d’água em épocas de estiagem. Como, no en-
tanto, os meses de maior precipitação pluvio-
métrica coincidem com o período de férias (de-
zembro, janeiro e fevereiro) torna-se possível, 
gerar um “ícone atrator” de visitantes a partir da 
existência deste patrimônio. Trata-se de um 
potencial a ser explorado. 

Outro indicativo para aferir a potenciali-
dade deste patrimônio natural é o fato de que, 
tomando a Usina Hidrelétrica Campos Novos 
como centro, existe num raio de 20 km, mais 
de 30 cascatas com altura superior a 60 me-
tros, constituindo-se em atrações naturais que 
apenas necessitam de alguma infraestrutura, 
principalmente para o acesso das estradas 
existentes (ou do lago) até o local (distribuídas 
em Celso Ramos, Campos Novos e Barracão). 
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I I  -  PROGNÓSTICO 

 

 

 

1 CENÁRIO EMERGENTE 

Com a formação do reservatório surgiu 
um novo cenário que permite associar os usos 
potenciais do lago com outros preexistentes, 
quer situados na região vizinha imediata, quer 
em espaços geográficos mais amplos.  

Assim, mesmo que o nome “Plano de 
Conservação Ambiental e Uso do Entorno do 
Reservatório” sugira uma determinada área de 
abrangência, a unidade municipal teve que ser 
utilizada em determinadas situações, como 
para os cálculos das alterações das finanças 
municipais, principalmente aquelas decorrentes 
do ICMS e os gastos compulsórios em saúde e 
educação. 

Para alguns fins esta área é a Região 
Sul, em outras a macrorregião em torno do 
reservatório da UHCN, ou a dos reservatórios 
próximos a ele, ou seja, a área de estudos, 
caso a caso, tem a abrangência necessária ao 
assunto abordado. Como exemplo clássico, a 
viabilidade de implementação de hotéis-
fazenda na região de Campos Novos foi anali-
sada comparativamente àquela da região dos 
“Caminhos da Neve” (Lages, Urubici, Bom Jar-
dim da Serra/SC, São José dos Ausentes, 
Cambará do Sul/RS). 

A princípio, a municipalidade (poderes 
executivo e legislativo) é a responsável pelas 
ações de planejamento necessárias e, assim 
sendo, a área de interesse tenderá ser a do 
território sob sua jurisdição, mesmo quando 
considerados aspectos exteriores a este limite. 

No entanto, para obtenção de resulta-
dos mais otimizados, seria mais indicada a 
adoção de uma entidade jurídica adequada à 
gestão dos diversos aspectos decorrentes dos 
usos múltiplos do reservatório e seu entorno, 
que não se ativessem a fronteiras políticas e, 
às vezes, pudessem cumprir papéis vedados 
às Prefeituras. É por esta razão que noutras 
regiões do país já foram criadas associações 
ou consórcios de municípios, para casos simila-
res. 

Os resultados finais não serão direta-
mente proporcionais às potencialidades levan-

tadas, pois o desenvolvimento de projetos re-
quer, em primeiro lugar, criatividade, a aceita-
ção plena de que as hipóteses levantadas se-
jam verdadeiras e que haja vontade política e 
capacidade administrativa para acrescentar 
novas vertentes de desenvolvimento. 

É absolutamente certo que a construção 
da UHCN gerou expectativas e demandas que 
devem ser entendidas para que possa haver a 
necessária triagem. 

Metodologicamente, o presente capítulo 
inicia com uma abordagem da política de ge-
renciamento de recursos hídricos em vigor, 
numa visão abrangente, de modo que se esta-
beleça a consciência da importância e necessi-
dade de se adotar uma gestão participativa, 
democrática e responsável. Esta só é possível 
quando forem incorporados princípios de de-
senvolvimento sustentável capazes de manter, 
no mínimo, as mesmas condições ambientais 
como legado às futuras gerações. 

O item 2 analisa os diversos usos po-
tenciais das águas e das margens, considera-
das as suas potencialidades e limitações. 

Diante das restrições do uso da água 
para outras finalidades (as exceções não inva-
lidam o raciocínio), no item 3 foi enfocado o 
turismo como sendo o uso potencial emergente 
mais significativo do lago. Como anteriormente 
à formação do lago já havia um determinado 
potencial adormecido na região, foi efetuado o 
seu inventário e estabelecidas diretrizes de um 
aproveitamento associado, visando à otimiza-
ção dos resultados. Paralelamente foram anali-
sadas a infraestrutura disponível e aquela con-
siderada necessária para o contexto atual. 

No item 4, do presente capítulo, é feito 
um prognóstico sintético que destaca os aspec-
tos mais significativos. Por outro lado, lá são 
propostas diretrizes que objetivam viabilizar o 
processo, a partir de pressupostos adotados 
como verdadeiros. É importante considerar que 
o objetivo final só poderá ser definido após um 
trabalho de comunicação, discussão e efetiva 
conscientização das potencialidades pelos pro-
váveis beneficiários, das alternativas para ex-
ploração destas, das ações necessárias e das 



PLANO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DE USOS DA ÁGUA E DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 
 

UHCN 

 

CAPÍTULO II – PROGNÓSTICO 59 

responsabilidades das partes envolvidas. 

Sem esta clareza, as incertezas e o 
medo levarão ao esmorecimento gradativo até 
o desaparecimento das expectativas geradas e 
assim, o uso do lago dependeria apenas de 
iniciativas particulares (individuais ou coletivas). 

Este resultado mínimo poderá efetiva-
mente ocorrer, desde que se constitua em uma 
opção consciente ante as alternativas apresen-
tadas pelo presente Plano, isto é, o uso poderá 
ocorrer de forma não planejada, o que tem le-
vado, tradicionalmente, a ocupações que, além 
de não respeitarem a APP do Reservatório, 
incluem a invasão de terras de propriedade do 
empreendedor. Tanto a municipalidade quanto 
o empreendedor deverão implementar meca-
nismos que evitem a ocupação desordenada 

2 USOS POTENCIAIS DO LAGO E SEU 
ENTORNO 

A formação do reservatório da Usina 
Hidrelétrica Campos Novos, além da produção 
de energia, propicia outras oportunidades de 
desenvolvimento relacionadas com o uso das 
águas e do seu entorno (designados de Usos 
Múltiplos), fato que permite opções alternativas 
à geração de receitas, impostos e empregos. 
Paralelamente, deverá ocorrer alguma melhoria 
da infraestrutura viária e na de prestação de 
serviços. Um incremento cultural (alteração) 
surgirá a partir do contato da população nativa 
com os contingentes imigrantes. 

Esta transformação é prototípica do 
processo e a sua intensidade dependerá: 

 da compreensão do processo e da iden-
tificação com o lago; 

 do nível de participação dos diversos 
atores envolvidos; 

 da capacidade de iniciativa; 

 do potencial existente; 

 da abertura para potencializar as opor-
tunidades através da associação de in-
teresses. 

A relação da população com o lago é de 
fundamental importância, já que é comum que 
reservatórios implantados gerem uma nova 
paisagem e, devido à compulsoriedade de sua 
formação, constituam-se em elementos neutros 
e de certa forma desconhecidos. O programa 
de educação ambiental tem um módulo capaz 
de fazer com que a população interaja com o 
contexto atual, com tal intensidade e forma, de 
modo a gerar uma identidade com o lago. Este 
fator, que envolve uma cumplicidade interativa, 
é fundamental para que o mesmo venha a ser 

explorado em sua plenitude e de forma mais 
segura. 

Os reservatórios têm uma capacidade 
variável, da qual resultam mais ou menos usos, 
em função da demanda e de suas característi-
cas, entre as quais se destacam: 

 geração de energia; 

 controle de cheias; 

 irrigação; 

 dessedentação de animais; 

 abastecimento para consumo humano e 
industrial; 

 pesca esportiva; 

 piscicultura; 

 lazer e recreação; 

 esportes náuticos; 

 navegação turística (comercial); 

 navegação de carga e passageiros; 

 turismo; 

 ocupação antrópica marginal. 

Para reduzir os usos à sua verdadeira 
dimensão, em função de condicionantes e res-
trições que as características locais impõem, 
torna-se útil desconsiderar os usos que não 
deverão ocorrer, por terem um significado inex-
pressivo ou por dependerem de esforços não 
compensatórios. 

2.1 Geração de Energia 

A geração de energia elétrica é, indiscu-
tivelmente, o principal uso do reservatório da 
UHE Campos Novos e a razão primeira de sua 
formação. No entanto, a qualidade de sua água 
e as características do reservatório conferem-
lhe uma vocação secundária voltada ao lazer e 
ao turismo, favorecendo outras possíveis mo-
dalidades de utilização.  

Na região, apesar da grande demanda 
por equipamentos de lazer ligado à água, a 
oferta ainda é pequena. Disso decorre que a 
maioria da população regional não tem hábitos 
culturais nem econômicos associados ao ambi-
ente fluvial. Não existe pesca comercial legali-
zada, sendo a pesca praticada de forma arte-
sanal e eventual, como atividade de lazer. 

A seguir são analisados os usos alterna-
tivos comumente cogitados como complemen-
tares a produção de energia elétrica. 

2.2 Controle de Cheias 

A maioria dos aproveitamentos hidrelé-
tricos foi projetada com o fim primeiro de gerar 
energia e a otimização deste objetivo implica 
no estabelecimento de um conflito quando da 
intenção de controlar o pico das cheias extra-
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ordinárias. O primeiro requer que os reservató-
rios permaneçam, preferencialmente, com o 
máximo de água acumulada, enquanto que o 
segundo pressupõe a manutenção de volumes 
máximos de espera, capazes de absorver ou 
atenuar o impacto das cheias, pelo maior perí-
odo de tempo possível (ou necessário). 

Para obter algum controle sobre as va-
zões extraordinárias, o setor elétrico passou a 
programar volumes vazios capazes de absor-
ver parcelas fixas da água afluente, e evitar 
com um risco pré-fixado, danos a jusante. 

Um determinado reservatório é benefi-
ciado com a capacidade de regularização dos 
reservatórios que se situam a montante. No 
caso de Campos Novos não há nenhum reser-
vatório nestas condições, logo, o controle pos-
sível de ser feito consiste na operação da pró-
pria Usina. Como o seu reservatório será ope-
rado com pequena variação de nível (deplecio-
namento de 5 metros), a capacidade de absor-
ção de afluências extraordinárias é prejudicada. 
A adoção de volumes de espera, a partir de 
previsões metereológicas, terá a capacidade de 
atenuar apenas pequenas cheias. Atingido o 
limite de acumulação, a água vertida será igual 
àquela afluente. 

A operação básica consiste em mano-
brar as comportas do vertedouro de forma a 
escoar a cheia afluente, procurando não agra-
var a magnitude da mesma através da criação 
de cheias artificiais a jusante. 

A manobra dos vertedouros da Usina de 
Campos Novos considera que a grande altura 
entre as comportas e o nível do rio a jusante, 
associado à limitação de vazão pela pouca 
largura da calha, gera risco para eventuais na-
vegantes (ou pescadores que se encontrem na 
margem). Este assunto será detalhado nos 
capítulos Geração de Identidade do Lago, item 
“Operação do Reservatório” e “Contingências 
Extraordinárias”. 

2.3 Irrigação 

A irrigação é viável do ponto de vista 
técnico. Existem algumas áreas planas no final 
do reservatório que apresentam pouco desnível 
em relação ao mesmo e que poderiam utilizar-
se da água acumulada. A alimentação por gra-
vidade só é viável a jusante da barragem, local 
onde as margens são dominantemente íngre-
mes e a irrigação não encontra áreas planas 
que possam justificar este uso. 

Por outro lado, o excedente hídrico mé-
dio de 70 mm mensais, sem existência de es-
tação seca, traduz uma situação clara: não há 

falta d’água para as culturas convencionais, ou 
seja, não há necessidade de irrigação. As ex-
ceções correm por conta de algumas culturas 
mais sensíveis, tais como o alho (cultivado na 
região), o arroz irrigado e algumas hortaliças 
mais suscetíveis que requerem, normalmente, 
maiores quantidades de água.  

De qualquer forma, este é outro uso 
inexistente às margens do Rio Canoas. Caso a 
cultura do alho venha a se desenvolver na re-
gião do entorno do reservatório em considera-
ção, atraída pela disponibilidade d’água e áreas 
planas nos municípios de Abdon Batista e Anita 
Garibaldi, não haverá conflito de usos, mesmo 
se este for intenso, considerando-se a exigui-
dade de áreas propícias. A água deverá ser 
paga e seu uso autorizado (outorga). 

FOTO 36: REGIÃO RURAL DE CAMPOS NOVOS
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2.4 Dessedentação de Animais 

Algumas áreas destinadas à criação de 
animais, especialmente de bovinos, devido à 
formação do reservatório perderam seus ma-
nanciais e, o lago pode vir a tornar-se uma fon-
te de natureza perene. Os animais terão livre 
acesso ao reservatório (Lei nº 9.433 de 
08/01/1997, que dispõe sobre a Política Nacio-
nal de Gerenciamento de Recursos Hídricos), 
cabendo ao proprietário cercar a área de pasto-
reio e ao empreendedor cercar a APP do re-
servatório e o corredor de dessedentação que 
a atravessa, após autorização/licenciamento 
prévio da FATMA (Normas constantes do res-
pectivo Manual de Gestão do Reservatório). 

2.5 Abastecimento para Consumo Hu-
mano ou Industrial 

A água do reservatório está enquadrada 
na Classe 2 o que significa que a mesma pos-
sui condições de potabilidade após um trata-
mento de natureza convencional. 

TABELA 3: DADOS DAS SEDES MUNICIPAIS 

CIDADES
68

 AB CR AG CN 

distância (km) 2 4 10 20 

habitantes
69

 756 797 4.708 22.756 

                                                
67

 Foto: NCA, 2004. 
68

 AG = Anita Garibaldi; CR = Celso Ramos; CN = Campos Novos 
e AB = Abdon Batista. 
69

 Contagem da População, IBGE 2007. 
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CIDADES
68

 AB CR AG CN 

altura (m) 716 778 885 934 

desnível (lago) 56 110 225 274 

 

Da rede urbana às margens do reserva-
tório, constituída pelas próprias sedes munici-
pais, Celso Ramos é a mais próxima, distando 
4 km da Obra Principal.  

A única cidade de maior porte, Campos 
Novos, além de distar 20 km da Barragem, está 
274 metros acima do nível do lago, fato que 
inviabiliza o abastecimento a partir desta fonte. 
Já as cidades de Celso Ramos e Abdon Batista 
poderiam, em caso de necessidade, abastecer-
se com a água do lago, considerando tanto o 
desnível quanto a distância da adução, o que 
oneraria esta solução. 

Os núcleos rurais do entorno do reser-
vatório (Vila do Rosário, Barra do Arroio, Bom 
Jesus, Santa Catarina, dentre outros), poderi-
am fazer uso de suas águas, embora pareça 
mais provável que continuem utilizando-se de 
poços artesianos, cujo tratamento é mais sim-
plificado. 

O consumo industrial de água não deve-
rá ocorrer devido à inexistência de indústrias, 
tanto às margens do lago quanto a jusante da 
barragem e a adução para o seu uso nas cida-
des estaria sujeito às mesmas restrições colo-
cadas quando da análise de viabilidade do 
consumo humano nas sedes municipais. 

2.6 Pesca Esportiva e Comercial 

A pesca esportiva poderá ser uma das 
principais atividades do reservatório, não da 
maneira como ocorria, mas adequada às novas 
circunstâncias. 

O Rio Canoas apresentava, na época 
da elaboração do EIA/RIMA, uma reduzida fau-
na íctica composta por 53 espécies, que au-
mentava para 63 na região do reservatório de 
Machadinho, enquanto que em toda a bacia do 
Rio Uruguai o total era de 175 espécies conhe-
cidas. Tal fato resultava da inexistência de 
bons criatórios (lagoas marginais), da pesca 
predatória e da agressividade das águas que 
apresentam altos teores de ferro, manganês, 
alumínio, fenóis e amônia (a origem é desco-
nhecida), que excedem os padrões considera-
dos toleráveis para consumo humano.  

Com o enchimento do reservatório hou-
ve uma transformação do ambiente lótico origi-
nal (águas correntes e altamente oxigenadas) 
para um lêntico (de águas paradas). No final do 
reservatório formou-se um ambiente de transi-
ção (misto) e o rio a montante continua com 

suas características lóticas, sucedidas de am-
bientes lênticos (poços e corredeiras). Há es-
pécies de peixes que se adaptam melhor em 
um ou outro ambiente. Assim, as águas corren-
tes são preferidas pelas espécies reófilas, onde 
se incluem o dourado, o curimatá ou grumatã, a 
joaninha e o cascudo. Entre as que preferem 
as águas paradas (poços) podemos citar o 
cascudo chocolate, o cascudo chicote e o suru-
vi (surubi ou bagre-surubim). Já nos lugares 
mais rasos (nas margens e enseadas) são en-
contrados as traíras, os trairões, os tambicus, 
as saicangas, as pirambebas e os lambaris. 

Com a formação do lago estas últimas 
espécies são as que encontram maior facilida-
de de adaptação e, portanto, de desenvolvi-
mento, devido ao fato de que além de encon-
trarem farta alimentação (principalmente em 
função do desmatamento) reproduzem-se rapi-
damente. Por exemplo, o lambari atinge a ida-
de adulta em 6 meses, desovando várias vezes 
ao ano. Este peixe, na cadeia íctica, é alimento 
para outros peixes, como a saicanga e a traíra, 
que deverão aparecer em sequência. 

No monitoramento da ictiofauna70, pós-
enchimento da UHCN, de 2007 a 2010, foi 
constatado um aumento da quantidade de es-
pécies (58) encontradas na região.  

O reservatório, segundo dados do moni-
toramento das águas superficiais71, está em 
perspectivas de maturação. Em termos de qua-
lidade de suas águas, alguns parâmetros conti-
nuam apresentando resultados desconformes, 
com os limites recomendados pela CONAMA 
357/05, para águas doces classe 2, citando-se 
como exemplo, o fósforo total e o ferro que, na 
maioria das campanhas, no ano de 2008, foi 
detectado acima dos limites estipulados, contu-
do, vale ressaltar que esse comportamento é 
recorrente, anterior a formação do reservatório. 

Ambos os monitoramentos prosseguem 
e seus resultados são apresentados periodica-
mente à FATMA. 

A viabilidade da pesca esportiva é uma 
certeza que não encontra contra indicações 
(somente respeitar os períodos de defeso esti-
pulados em legislação específica). O que pode-
rá variar são a quantidade, a variedade dos 
peixes e a sua localização no reservatório. No 
trecho próximo à barragem, os peixes de fundo 
(poços) têm dificuldade em sobreviver devido à 
alta profundidade das águas, fator que gera 
condições (temperatura, pressão, luz) bastante 

                                                
70

 Realizados pela Faepesul.  
71

 Relatório de março de 2009, emitido pela Fundagro. 
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desfavoráveis. 

Historicamente na região, onde foi im-
plantado o Empreendimento, não há pesca de 
natureza comercial, entendendo-se por tal a 
existência de pessoas cuja sobrevivência este-
ja vinculada a esta atividade. 

2.7 Piscicultura 

A criação de peixes, com finalidade co-
mercial, ou não, apresenta-se como uma pos-
sibilidade interessante, uma vez que a cultura 
em “tanques-rede” ou “gaiolas72”, confecciona-
das com rede de malha ou telas plásticas, onde 
estes são criados em confinamento e alimenta-
dos com ração apropriada, alcança uma produ-
tividade média 15 vezes superior àquela de 
natureza convencional73, encontradas nos tra-
dicionais “pesque-pague”. Esta maior produtivi-
dade é possível devido à alta densidade que 
este sistema admite (peixes por m3) e a perma-
nente renovação proporcionada pela água cor-
rente (mesmo que em baixa velocidade). 

Em contrapartida, este tipo de cultivo 
acarreta problemas ambientais por liberar uma 
quantidade expressiva de fósforo e nitrogênio, 
processo idêntico ao que ocorre quando do 
aporte excessivo de dejetos animais, principal-
mente os de origem suína. 

Devido a esta condição, a FATMA, de 
maneira rotineira, tem proibido este tipo de cri-
adouro em reservatórios cujas águas já este-
jam comprometidas. Espera-se, portanto, que a 
liberação só ocorra depois de um minucioso 
monitoramento da capacidade de suporte das 
distintas áreas do reservatório.  

É preciso ficar claro que o excesso de 
nutrientes é capaz de gerar problemas ambien-
tais isolados, ou em cadeia, tais como a prolife-
ração de macrófitas (plantas aquáticas de di-
versos tipos) ou a mortandade de peixes, inclu-
sive os criados em cativeiro. 

Considerando os impactos causados, a 
implantação deste tipo de criação deve ser pre-
cedida de estudos que avaliem a capacidade 
de suporte de cada ambiente, possibilitando 
estabelecer diretrizes sobre o zoneamento do 
reservatório. 

O Decreto nº 4.895, de 25 de novembro 
de 2003, dispõe sobre a autorização de uso de 
espaços físicos de corpos d’água de domínio 
da União para fins de aqüicultura, limitada a 1% 
da área inundada. Assim, os estudos devem 

                                                
72

 Cercado de forma cilíndrica ou cúbica 
73

 Tanques ou pequenas lagoas formadas através da construção 
de taipas e pequenos riachos 

avaliar de forma integrada o input de unidades 
experimentais de cultivo em tanques-rede, a 
possibilidade de uso de 1% da área inundada e 
a qualidade da água natural do reservatório 
como forma de verificação da viabilidade técni-
ca para o cultivo de peixes.  

2.8 Lazer e Recreação 

Os estudos da qualidade da água do la-
go indicam que o mesmo tem condições de 
balneabilidade e a pequena variação do nível 
do reservatório favorece a implantação de 
praias artificiais, trapiches, ancoradouros e 
rampas para lançamento e a retirada de em-
barcações da água. 

A paisagem sofreu uma transformação 
especialmente devido à grande altura da barra-
gem, fazendo com que as margens íngremes, 
muitas vezes, recobertas por matas, tenham 
sido, em grande, parte submersas e substituí-
das pela placidez de um lago. 

Mesmo assim, o relevo marginal consti-
tui-se numa dificuldade de acesso ao lago nos 
municípios de Campos Novos e Celso Ramos. 
Quanto às condições marginais em Abdon Ba-
tista e Anita Garibaldi estes tornam-se extre-
mamente favoráveis à ocupação antrópica, 
quer devido ao seu relevo mais ameno, bem 
como pela atratividade do lago, especialmente 
na região da localidade de Barra do Arroio.  

O lazer e a recreação são atividades de 
múltiplas formas, comparecendo na maior parte 
os usos desenvolvidos com mais profundidade 
neste item, tais como pesca esportiva, esportes 
náuticos e navegação turística. 

Existe uma forma específica de lazer 
que consiste no uso de Campings (e equipa-
mentos correlatos), além de paradouros que 
deverão possuir locais para estacionamento 
(carros e ônibus), churrasqueiras, campo de 
futebol suíço, vôlei de areia e essencialmente 
quadras de bocha, uma vez que este jogo 
constitui-se em esporte bastante apreciado na 
região (principalmente entre a população de 
origem italiana).  

Estes projetos necessitam, além de ou-
tras autorizações/aprovações, o devido licenci-
amento ambiental e no caso de edificações 
permanentes, serem implantadas (construídas), 
preferencialmente, fora da APP (salvo quando 
da inexistência técnica e locacional).  

2.9 Esportes Náuticos 

Os esportes náuticos, na sua quase to-
talidade, não encontram impeditivos para a sua 
realização, embora para alguns haja restrições. 
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2.9.1 Natação 
A natação é facilitada pela quase total 

ausência de ondas o que, em contrapartida, 
pode induzir a acidentes, devido ao desconhe-
cimento dos reais fatores de risco existentes 
(como acentuada profundidade próxima às 
margens principalmente na primeira metade do 
reservatório). Estes devem merecer atenção 
quando da implementação de programas de 
educação ambiental e quando da elaboração 
da sinalização marginal de segurança e corte-
sia . Para a autorização do estabelecimento, 
cancelamento ou alteração permanente dos 
auxílios à navegação, destinados à sinalização 
náutica, os processos deverão ser encaminha-
dos para apreciação da Capitania dos Portos, 
de acordo com o contido no item 0403 das 
Normas da Autoridade Marítima para Auxílios à 
Navegação n.º 17 (NORMAM 17), que pode ser 
consultada no sítio www.dcp.mar.mil.br. A pre-
sente regra não se aplica a sinalização de cor-
tesia ou complementar. 

As águas calmas, associadas à grande 
profundidade média do lago, aumentam o risco 
de afogamentos devido à falsa sensação da 
ausência destes riscos (ante a aparente tran-
quilidade). 

2.9.2 Motonáutica 
O reservatório, não gerando ondas de 

maior porte, apresenta condições plenas do 
uso de suas águas para a náutica motorizada 
de qualquer natureza. 

2.9.3 Vela 
A prática da navegação a vela requer 

duas condições básicas: a existência de ventos 
e a largura da superfície a ser velejada. Na 
região de Campos Novos a velocidade média 
do vento é de 11 km/h e tem a direção predo-
minante de NE. A velocidade apresenta um 
valor nominal adequado a este tipo de esporte, 
enquanto que a direção NE penetra no reserva-
tório de montante para jusante, não encontran-
do assim barreiras que diminuam a sua veloci-
dade significativamente. Considerando a pouca 
largura do lago, as condições são mais favorá-
veis ao uso de veleiros de pequeno porte, uma 
vez que os maiores seriam obrigados a cambar 
(mudar de direção) repetidamente, o que torna-
ria bastante cansativo e sem atratividade. 

2.9.4 Remo 
Este é um esporte pouco praticado no 

Brasil e é essencialmente direcionado à com-
petição. Para competir é preciso ter adversá-
rios, que até o momento estão atuando nos 
Clubes Náuticos da costa catarinense. No en-

tanto, como as condições do lago são excelen-
tes para a sua prática é possível que surjam 
Clubes de Remo nos diversos reservatórios já 
formados ou em implantação na região (Foz do 
Chapecó, Itá, Machadinho, Barra Grande e 
Campos Novos), possibilitando a realização de 
futuros campeonatos. 

2.9.5 Mergulho livre 
O mergulho livre normalmente é prati-

cado para pesca ou para observação do cená-
rio subaquático. Em ambos os casos são ne-
cessários que as águas sejam transparentes, 
proporcionando claridade e visibilidade. Há 
probabilidade de ocorrerem águas propícias 
mais no final do reservatório da UHCN, mas, 
como não há atrativos submersos, este esporte 
não deverá interessar muitos adeptos. 

2.9.6 Mergulho assistido 
O mergulho assistido (utilizando oxigê-

nio) encontrará as mesmas restrições que o 
mergulho livre. Quando for utilizada mangueira 
existe o risco de que a vegetação submersa 
provoque o seu estrangulamento. 

2.9.7 Gincanas 
As gincanas, como eventos competiti-

vos e recreativos, poderão disseminar aspectos 
de educação ambiental relativo a este contexto 
particular e aprofundar o conhecimento das 
características do lago, com objetivo de consci-
entizar os participantes da necessidade de pro-
teção do novo ecossistema ante as suas difu-
sas fragilidades. 

2.10 Navegação 

O reservatório apresenta largura média 
de 500 m e calado suficiente para qualquer tipo 
de embarcação, havendo restrições por pro-
fundidade somente no final do mesmo, quando 
praticamente retorna à sua condição de rio, 
com existências de ilhas submersas e locais 
rasos que exigem uma sinalização adequada à 
segurança dos usuários do lago. 

A formação de ondas será pouco ex-
pressiva na primeira metade do reservatório, a 
partir da Barragem, pois existe uma proteção 
natural das margens que são bem mais altas 
que a lâmina d’água enquanto na outra metade 
poderão ocorrer pequenas ondas. Ondas um 
pouco maiores poderão formar-se quando da 
ocorrência de ventos no sentido Leste-Oeste, 
porém estes não são predominantes na região. 

2.10.1 Turística e de lazer 
Embora haja possibilidade de variações 

em função da demanda e outros fatores, imagi-
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na-se que os barcos devam ter uma capacida-
de média para acomodar 80 pessoas. A tipolo-
gia de embarcação mais recomendada é o “ca-
tamarã” ou “pontoom”, devido a sua alta estabi-
lidade e sua capacidade de navegar em águas 
rasas, podendo atingir todas as áreas do reser-
vatório praticamente sem nenhuma restrição. 

O reservatório apresenta uma forma li-
near com alargamentos quando de sua pene-
tração em afluentes. Os estuários mais expres-
sivos formam-se no Rio Ibicuí, o qual é plena-
mente navegável por uma extensão de 6 km e 
aquele formado no Arroio dos Antunes (na divi-
sa dos municípios de Celso Ramos e Anita 
Garibaldi), navegável por um trecho de 3 km.  

A pouca distância do final do reservató-
rio no Lajeado Antunes, próximo a estrada que 
liga Abdon Batista à Anita Garibaldi, é possível 
acessar a Cascata dos Antunes, com seus dois 
saltos sucessivos: o primeiro de 30 e o outro de 
40 metros de altura. Este local sediou em tem-
pos passados uma pequena central hidrelétri-
ca, primeira fonte de energia da sede municipal 
de Anita Garibaldi. 

A navegação turística, a partir de rotei-
ros predeterminados poderá ocorrer em um 
único sentido (ida), incluindo a entrada nas 
enseadas e eventual visita às atrações existen-
tes (cachoeiras, pequenas centrais hidrelétri-
cas, furnas) ou nos dois sentidos (ida e volta), 
podendo os roteiros ser exclusivamente aquáti-
cos ou mistos (quando o passeio náutico é as-
sociado a outro, em terra). Esta alternativa é 
recomendável desde que haja pontos de inte-
resse a serem visitados no trecho terrestre, 
porque o veículo pode apanhar os passageiros 
que estejam hospedados em hotéis, principal-
mente em Campos Novos ou em outros, que 
venham a ser construídos. 

Caso a procedência dos turistas seja da 
região, é provável que os mesmos venham 
com condução própria, visitem os pontos de 
interesse (a partir de roteiros pré-definidos e 
constantes de folders especialmente feitos para 
divulgar as alternativas) e posteriormente fa-
çam o(s) passeio(s) pelo(s) lago(s). 

A potencialidade do lago de Campos 
Novos para navegação turística existe e a sua 
exploração comercial (gerando receita e em-
pregos) depende da criatividade de empreen-
dedores. Estes, por sua vez, dependem de 
informações detalhadas (que serão disponibili-
zadas pela ENERCAN) e do planejamento tu-
rístico a ser desenvolvido pelas Prefeituras 
Municipais a partir do proposto no item Zonea-
mento e Código de Usos, do presente Plano, 

após aprovação da FATMA. 

2.10.2 Navegação comercial de carga e 
passageiros 
A viabilização de navegação comercial 

(carga ou passageiros), nos moldes convencio-
nais, é inviável, já que a existência da Barra-
gem da UHCN, com 187 m de altura, não per-
mite uma ligação com o de Machadinho. A 
montante a existência de corredeiras impedem 
tal uso além, da construção da Usina de Gari-
baldi. 

A inviabilidade de navegação desta na-
tureza não implica numa perda, pois historica-
mente esta não existe e todo o transporte de 
carga e de passageiros está organizado em 
torno de rodovias que partem ortogonalmente 
ao rio, buscando as sedes municipais. 

2.11 Ocupação Antrópica Marginal 

A ocupação antrópica consiste no uso 
da terra seja em sua forma tradicional evolven-
do as atividades agrosilvopastoris, quer por 
usos decorrentes da formação do lago, envol-
vendo a construção de casas, loteamentos, 
campings, clubes náuticos, dentre outros. 

A região apresenta uma carência signi-
ficativa de atividades de lazer e recreação vin-
culadas à água. Considerando o potencial re-
sultante da formação do lago, a apropriação 
dele e de suas margens pelo homem ocorrerá, 
embora o “como” seja resultado da natureza e 
intensidade das ações aplicadas. 

É necessário promover a ocupação das 
margens, gerando lazer, negócios, receitas e 
empregos, mantendo e aumentando a capaci-
dade de suporte do meio ambiente em níveis 
tais que a saúde do reservatório e de sua APP 
não se deteriore e, tanto quanto possível, me-
lhore seus parâmetros qualitativos. 

No caso de uma ocupação mais densa 
que envolva a urbanização, deverão ser respei-
tados os parâmetros estabelecidos pela Lei 
Federal 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo 
Urbano) entre os quais se cita o que limita o 
parcelamento de solos para terrenos com de-
clividade inferior a 30% (15º).  

Os terrenos com declividade superior a 
30% poderão ser urbanizados desde que aten-
didas exigências específicas das autoridades 
competentes. Nas bordas do lago no final do 
reservatório existem centenas de áreas que 
atendem a este requisito básico, em ambas as 
margens, envolvendo especialmente os muni-
cípios de Anita Garibaldi e Abdon Batista. 

Ainda, cabe lembrar que qualquer uso 
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pretendido na APP do reservatório da UHCN, 
depende da autorização da ENERCAN, apro-
vação do projeto por outros órgãos (Prefeituras, 
Delegacia da Capitania dos Portos, etc) além, 
principalmente, do devido licenciamento ambi-
ental. O uso antrópico na APP, em conformida-
de com o instituído pelas resoluções do CO-
NAMA nº 302 e 369, poderá representar no 
máximo uma ocupação de 10% e 5% do total 
de sua área, respectivamente.  

3 TURISMO, RECREAÇÃO E LAZER 

3.1 Potencial Preexistente 

O potencial de uma região é essencial-
mente dependente da existência de atrações 
que possam transformar-se em ícones capazes 
de atraírem turistas. Quais seriam estes íco-
nes? As belas paisagens dos Campos de Cima 
da Serra não são exclusivas de Campos Novos 
e podem ser encontradas em Curitibanos, La-
ges, Painel, Vacaria, Bom Jesus e em muitas 
outras regiões do planalto serrano, muitas ve-
zes associadas a outros atrativos. 

FOTO 37: CASCATA DO CHAFARIZ
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FOTO 38: CASCATA DO CHAFARIZ - LAGO UHMA
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A culinária da cozinha cabocla, alemã e 
italiana encontra-se dispersa e guardada por 
pessoas ou famílias que mantém os fragmen-
tos desta cultura, que gradativamente se esvai, 
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 Foto: NCA, 2004. 
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 Idem a nota de rodapé anterior. 

corroída pelo tempo. 

O artesanato, de uma forma geral, é 
produto de poucas pessoas que ainda detém o 
conhecimento necessário e se resume à pro-
dução de artigos de couro, cestaria, artes ma-
nuais (bordado), ocorrendo algumas iniciativas 
(principalmente em Celso Ramos) para reavivar 
estas práticas. 

FOTO 39: PAREDÃO DO GRINGO
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FOTO 40: CASCATA DO GRINGO
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FOTO 41: CASCATA ARCO-ÍRIS (RIO SANTA CRUZ)
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 Foto: NCA, 2004. 
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 Idem a nota de rodapé anterior. 
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 Foto: NCA, 2004. 



PLANO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DE USOS DA ÁGUA E DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 
 

UHCN 

 

CAPÍTULO II – PROGNÓSTICO 66 

FOTO 42: CORREDEIRA NO RIO SANTA CRUZ
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Os eventos que ocorrem nos municípios 

lindeiros ao reservatório são para consumo 
local e regional, não tendo expressão mais am-
pla, nos moldes das festas no Vale do Itajaí. 

Na falta de atrativos marcantes, a infra-
estrutura é ainda bastante precária, com exce-
ções como as do Hotel Bebber e do restaurante 
Candelabro, em Campos Novos. 

FOTO 43: CORREDEIRAS NO LAJEADO IGUAPÉ
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FOTO 44: CASCATA TERCEIRA (GRUTA DO BRECHÓ)
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O diferencial da região, que poderá ser 
explorado com maior intensidade, encontra-se 
na paisagem dos vales (Cânions) profundos, 
com suas cascatas, corredeiras, grutas, pare-
dões e vegetação, espalhados em toda região, 
principalmente a jusante da Barragem (Pare-
dão e Cachoeira do Gringo no Rio Curtume, 
Cascata do Chafariz, do Rapel e do Arco-íris no 
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 Idem a nota de rodapé anterior. 
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 Idem a nota de rodapé anterior. 
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 Idem a nota de rodapé anterior. 

Rio Santa Cruz e Cascata e Furna do Brechó 
ou da Mina). Todas estas cascatas, com exce-
ção da do Arco-íris, caem no lago de Machadi-
nho e podem ser visitadas através de um pas-
seio pelo lago, partindo da região próxima à 
ponte da BR-470.  

A Furna do Brechó e suas três (03) ca-
choeiras sucessivas (uma anterior a furna, ou-
tra defronte e uma posterior que cai no lago de 
Machadinho) ficam situadas no distrito de Entre 
Rios, em Celso Ramos, sendo dotado de um 
acesso provisório construído pela prefeitura. 

Como os cursos d’água que alimentam 
as principais cascatas drenam uma área relati-
vamente pequena, o volume d’água e o impac-
to visual das mesmas variam ao longo do ano, 
em conformidade com o regime de chuvas. 
Como, no entanto, há um excedente hídrico em 
todos os meses do ano, elas jamais ficam sem 
água. A quantidade das mesmas é de tal or-
dem que é possível candidatar a região como a 
que possui a maior densidade de cachoeiras do 
Brasil, junto com a região de Porto União/Mafra 
e Urubici, entre outras. 
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FOTO 45: CASCATA SEM NOME EM CELSO RAMOS
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Os rios e lajeados descem do altiplano 
em forma de corredeiras e cachoeiras. Diver-
sos trechos dos rios Santa Cruz, Ibicuí, Ma-
rombas e Caveiras prestam-se às práticas da 
canoagem e do rafting. 

Outros lugares apresentam condições 
para o rapel, que vem se difundindo rapida-
mente no Brasil, preferencialmente aquele pra-
ticado em paredões com cachoeiras. As diver-
sas alturas das cachoeiras permitem a prática 
tanto para principiantes quanto veteranos. 

O aproveitamento deste potencial turís-
tico atualmente não existe e a maioria dos pon-
tos de interesse é desconhecida, tanto da po-
pulação em geral quanto dos empreendedores 

                                                
82

 Foto: NCA, 2004. 

e das autoridades, embora as cachoeiras, cas-
catas e corredeiras, pela quantidade existente, 
façam parte do cotidiano de todos. 

É necessário considerar que aquilo que 
é comum para as pessoas da região pode ser 
atraente para outras que têm carência destes 
espetáculos naturais. A elaboração de um ca-
dastro destas belezas naturais, muitas situadas 
próximas de estradas importantes como a BR-
470, é possível a partir de fotografias aéreas. 

3.2 Potencial Gerado Pelos Demais Re-
servatórios Da Região 

Para avaliar o efetivo potencial a ser ge-
rado pelo lago é preciso considerar o efeito 
conjunto de uma série de reservatórios que já 
estão implantados na região (Itá, Machadinho, 
Barra Grande, Campos Novos). Futuramente 
virão as Usinas Pai Querê e Foz do Chapecó. 
No presente caso serão analisadas as influên-
cias dos reservatórios de Barra Grande e de 
Machadinho. 
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FIGURA 25: FLUXOS POTENCIAIS A PARTIR DOS PÓLOS URBANOS REGIONAIS (TENDÊNCIAS) 

 
Elaboração: Schlösser Engenharia, 2010. 

O reservatório da UHBG tem 94 km2 de 
área, sendo que a parte mais propícia à ocupa-
ção e uso (maior largura do lago) situa-se nos 
municípios de Anita Garibaldi, Pinhal da Serra, 
Cerro Negro e Esmeralda. A clientela dominan-
te a utilizar-se do lago, pelo lado gaúcho, cer-
tamente será proveniente de Lagoa Vermelha e 
Vacaria, enquanto que no lado catarinense a 
afluência dominante ocorrerá a partir da cidade 
de Lages, que dista 112 km de Anita Garibaldi, 
em estrada totalmente asfaltada, via Capão 
Alto, Campo Belo do Sul e Cerro Negro. 

A distância de Anita Garibaldi ao lago 
de Barra Grande será em média de 15 a 20 km 
(no eixo da Barragem) no local mais perto, en-
quanto que ao lago de Campos Novos estará a 
aproximadamente 10 km, fato que não permite 
descartar que uma fatia da demanda poderá 
preferir este último. São diversos os fatores que 
influenciarão a opção por um ou outro empre-
endimento, envolvendo fatores como facilidade 
de acesso, infraestrutura náutica, eventos, atra-
tivos naturais, atrações associadas (lago de 
Machadinho) oportunidades de negócios, servi-
ços (saúde, alimentação, hospedagem), carac-
terísticas do lago (piscosidade, condições de 
navegabilidade, apoio às atividades náuticas) e 
ofertas (loteamentos, campings, edificações 
para venda). 

Para os usuários provenientes de Lages 
e que optarem em usufruir, de forma eventual 

ou contínua, a borda do lago da UHCN, os ser-
viços poderão ser obtidos tanto em Anita Gari-
baldi quanto na própria cidade de Campos No-
vos (algum apoio poderá ser obtido nas sedes 
municipais de Abdon Batista ou Celso Ramos). 
Em pontos mais favoráveis a distância é de 10 
km à Anita Garibaldi (4.163 hab) e 18 km a 
Campos Novos (22.532 hab), onde os serviços 
são, de forma geral, bastante mais completos, 
diversificados e eventualmente especializados.  

O lago polariza, com maior intensidade, 
cidades de porte como Campos Novos e Curiti-
banos, que não devem ser influenciadas pelo 
de Barra Grande, salvo se houver o asfalta-
mento do trecho da BR-470, entre Abdon Batis-
ta e Anita Garibaldi. Poderá, ainda, atrair aque-
les usuários interessados em conhecer as be-
lezas naturais de Campos Novos e Celso Ra-
mos, mais acessíveis por água; exceção para a 
Gruta do Brechó com acesso, também, por 
terra a partir de Celso Ramos. Este potencial 
não deverá ser considerado como uma perda, 
mas uma forma de integrar os lagos de Macha-
dinho e Campos Novos, uma vez que nada 
impede a implementação de roteiros que inclu-
am pontos de interesse complementares, como 
os acima citados. Os limites municipais devem 
ser desconsiderados quando o desenvolvimen-
to turístico assim o recomendar.  

O conceito de concorrência deve ser 
substituído por associação de interesses, 
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mesmo porque para o investidor é importante 
que o empreendimento tenha o máximo de 
valores agregados, independente do município 
que esteja envolvido.  

O reservatório de Machadinho e o final 
do de Itá têm características diferentes: já exis-
te um fluxo turístico bastante consolidado e 
uma excelente infraestrutura de hospedagem, 
principalmente nas cidades de Piratuba e Mar-
celino Ramos. 

Este turismo é proveniente da explora-
ção das águas termais e os usuários constitu-
em-se, na maioria absoluta, em pessoas da 
“terceira idade”. Nos últimos anos vêm sendo 
criadas alternativas para a atração de público 
de outras faixas etárias, com diversificação de 
atividades, envolvendo passeios ecológicos, 
práticas esportivas e outros atrativos (princi-
palmente para o público jovem, sem exclusão 
das demais faixas etárias). 

Os usuários das termas provêm domi-
nantemente do Vale do Alto Taquari e da Serra 
Gaúcha e, com menos frequência, de Curitiba, 
Porto Alegre e outros lugares. Excursões pro-
cedentes de Florianópolis são mais raras. Nor-
malmente, as excursões são integradas por 
pessoas que se vinculam, em sua terra natal, a 
Clubes (de mães, da terceira idade e outros) e 
ficam na cidade, em média, por três dias, sen-
do que é comum uma “esticada” a Treze Tílias 
(cujos moradores são descendentes austríacos 
da região do Tirol) e mais recentemente à Usi-
na Hidrelétrica Itá, cujos atrativos são o Centro 
de Divulgação Ambiental do Alto Uruguai, o 
Museu de Antropologia, a Casa de Memória ou 
Casa Camarolli (resgate da memória da antiga 
cidade de Itá, inundada para a formação do 
reservatório), a própria Usina Hidrelétrica, o 
lago com as torres da Igreja que dele emergem 
(em uma ilha artificial) e a nova e moderna se-
de municipal de Itá. 

FOTO 46: BAIRRO BALNEÁRIO EM PIRATUBA
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Em Piratuba, além do poço da Cia. Hi-
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 Foto: NCA, 2004. 

dromineral, foi perfurado outro pelo Thermas 
Park Hotel. O Bairro Balneário cuja existência 
está vinculada às águas termais do Complexo 
Municipal, possui mais que uma dezena de 
hotéis, prédios comerciais (incluindo lojas de 
artesanatos e outras) e residenciais.  

O movimento que se originou a partir da 
construção da Usina Hidrelétrica de Machadi-
nho consolidou este polo turístico, uma vez que 
alguns empreendimentos foram construídos 
para atendimento de parte da população vincu-
lada à construção da obra e agora estão à dis-
posição para novos usos, quer para suprir o 
aumento da demanda da estação termal, como 
para atendimento das necessidades decorren-
tes da formação do reservatório e dos empre-
endimentos a ele associados. 

Já Marcelino Ramos teve seu antigo 
Parque Termal inundado pelo lago de Itá. O 
poço da TERMASA (Cia. Águas Termais de 
Marcelino Ramos) foi reaberto para permitir o 
aumento da vazão no novo local, situado no 
outro lado da estrada asfaltada que o liga à 
cidade. Este Complexo conta com piscinas (ao 
ar livre e coberta), restaurante e dois hotéis 
particulares. 

FOTO 47: TERMASA – PISCINAS AO AR LIVRE E NO-
VO HOTEL BALNEÁRIO
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FOTO 48: CENTRO COMERCIAL EM FRENTE ÀS 
TERMAS
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A Prefeitura Municipal de Machadinho, à 
procura de novas oportunidades de desenvol-
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 Foto: NCA, 2004. 
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 Idem a nota de rodapé anterior. 
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vimento, decidiu pela reabertura de um antigo 
poço de prospecção de petróleo da Petrobrás 
do qual jorrara água termal antes que viesse a 
ser tamponado. Mas por recomendação da 
Petrobrás este poço não foi reaberto, conside-
rando os riscos de contaminação do lençol de 
água termal. Assim, a municipalidade contratou 
a abertura de um novo poço próximo ao local 
antigo que, uma vez concluído, ofereceu uma 
água com a excelente temperatura de 42 °C (a 
mais quente da região), que deu origem ao 
Parque Thermal de Machadinho custeado pela 
MAESA. Esse novo polo termal reforçou o 
chamado “Polígono das Águas”.  

Acrescentando-se ao contexto original 
os novos usos que surgiram da formação do 
lago e considerando que as áreas mais favorá-
veis para a sua exploração situam-se nos mu-
nicípios de Maximiliano de Almeida, Machadi-
nho e Piratuba (principalmente nos dois últi-
mos), nem é preciso prognosticar que há um 
potencial disponível e capaz de promover um 
novo surto de desenvolvimento que pode en-
volver o ingresso de recursos (particulares e 
públicos) e o aumento de empregos e de opor-
tunidades de lazer. Esse resultado será direta-
mente proporcional à compreensão das efeti-
vas potencialidades, como é proposto no Plano 
de Uso e Ocupação das Águas e do Entorno do 
Reservatório da UHE Machadinho. 

FOTO 49: PARQUE THERMAL DE MACHADINHO
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O reservatório de Campos Novos é um 
entre uma série deles na região.  

Em termos de atrativos é importante 
considerar a existência de três polos no entor-
no do lago de Machadinho que exploram as 
águas termais do Aquífero Guarani: Piratuba, 
Marcelino Ramos e Machadinho, que já possu-
em um afluxo de clientes carentes de ativida-
des paralelas aos banhos termais e uma consi-
derável infraestrutura em termos de rede hote-
leira e outras correlatas. 

Menciona-se ainda, a cidade de Ita, re-
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construída com uma arquitetura expressiva, na 
qual se destacam os prédios públicos, suas 
arcadas em tijolo a vista contornando a praça 
principal. A cidade possui um Centro de Apoio 
ao Visitante (CAV); o Centro de Divulgação 
Ambiental do Alto Uruguai (CDA) que, entre 
outros atrativos, possuem um acervo de mos-
tras arqueológicas formadas com peças reco-
lhidas na área do reservatório; a Casa de Me-
mória da antiga cidade de Itá; enquanto que em 
outra casa, também reconstruída foi montada 
uma “venda” que comercializa produtos coloni-
ais da região. Apesar de quase toda a cidade 
apresentar inúmeras vistas do lago, o mirante é 
o ponto culminante, com uma visão panorâmica 
de 360º, que permite observar a Usina, o lago, 
toda a cidade de Itá e, por fim, o complexo de 
águas termais, localizado junto ao lago em um 
amplo anfiteatro em forma de ferradura. 

O lago da Usina de Itá (assim como o 
de Machadinho) está envolvido por cidades de 
algum porte, como Chapecó, Concórdia e Ere-
chim, extremamente carentes de atividades de 
lazer aquático, o que gera uma clientela poten-
cial. Empreendimentos corajosos como o Itá 
Thermas com seus 134 apartamentos e o Itá 
Park Hotel com seus 40 apartamentos (ambos 
explorando as águas termais e o visual do re-
servatório), extrapolam a polarização regional 
atraindo pessoas de locais longínquos. 

FOTO 50: O COMPLEXO TURÍSTICO DE ITÁ 

   
ITÁ: DO MIRANTE E O PRÓPRIO MIRANTE 

   
ITÁ: LOCAIS DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 

   
ITÁ: O CENTRO DE DIVULGAÇÃO AMBIENTAL 
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ITÁ: O COMPLEXO DAS ÁGUAS TERMAIS 

   
ITÁ: PREFEITURA E RUA TÍPICA 

   
ITÁ: A PAISAGEM DO ENTORNO 

Para encorpar esta análise é preciso ter 
em conta que o reservatório de Machadinho, ao 
redor da divisa de Campos Novos e Celso Ra-
mos possui um uma das maiores concentra-
ções de cachoeiras por km2 do mundo, que 
poderá dar origem a atividade de exploração 
turística deste filão a partir de uma clientela já 
existente. O potencial é de tal ordem que pode-
rá se tornar uma atração em si que necessita 
de projeto e investimento e este poderá ser 
explorado por Piratuba e Machadinho (que já 
possuem clientes) ou por Campos Novos ou 
ainda, associativamente, pelos três. 

FOTO 51: COMPLEXO TERMAL DE MACHADINHO
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De uma forma objetiva pode-se afirmar 
que a região do lago de Campos Novos não 
possui atrativos do porte dos de Machadinho e 
Itá. Além, nestes dois últimos lagos os poten-
ciais já são bem explorados e alguns consoli-
dados, como é o caso de Piratuba, onde um 
bairro inteiro surgiu em função das águas ter-
mais e reúne uma expressiva rede hoteleira de 
apoio, edifícios residenciais, comerciais (com 
variado artesanato) e de serviços. 
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 Foto: NCA, 2006. 

A comparação pretendeu dar sentido à 
frase, dita anteriormente, em relação ao lago 
de Campos Novos, “o potencial em si, pura e 
simplesmente, não gerará renda e empre-
gos...”. Esta dificuldade inicial só poderá ser 
superada por “conhecimento, iniciativa e criati-
vidade”, pois gerar atrações é possível, desde 
que haja visão empreendedora e conhecimento 
de causa. Um exemplo significativo na região, 
em termos da criação de atrações, está no Ho-
tel Renar, de Fraiburgo, que através de suas 
instalações, serviços e atrativos associados, 
vinculados à cultura da maçã, tornou-se um 
empreendimento cuja clientela é essencialmen-
te extrarregional, principalmente procedente de 
Curitiba e Florianópolis. 

Quando se substituir a cultura da maçã 
(a florada, a colheita) pelo lago (com seus atra-
tivos) e for implantada uma boa infraestrutura 
associada a um marketing apropriado, estarão 
abertas as condições para que um empreendi-
mento possa ter sucesso. É imprescindível que 
exista uma capacidade empreendedora associ-
ada a uma “visão do negócio”, e esta deverá 
considerar como elemento importante a ques-
tão “potencial”. É notório que quando não hou-
ver atrativos de inverno, as atividades concen-
trar-se-ão nos poucos meses em que o calor se 
faz presente. Piratuba, que até recentemente 
vivia o mesmo drama, está lentamente supe-
rando-o, principalmente com a implantação de 
uma boa infraestrutura hoteleira, dotada de 
atrações de lazer e entretenimento que possibi-
litam uma ocupação aos hóspedes nos dias de 
chuva ou de frio intenso. 

Este sumário do contexto deverá levar a 
reflexões profundas sobre quais são as efetivas 
potencialidades de Campos Novos, isolada-
mente ou como integrante do Polígono das 
Águas. São dois caminhos e cada um conduz a 
resultados diferentes. A vocação do lago de 
Campos Novos é de suprir as carências da 
população urbana do entorno em termos de 
lazer vinculado à água, principalmente a de 
Curitibanos e Campos Novos e, eventualmente, 
de algumas cidades do Vale do Rio do Peixe. 
Mesmo que a área seja central, em relação às 
cidades de Curitiba, Porto Alegre e Florianópo-
lis, não se configura uma atratividade marcan-
te, um “ícone” que possa gerar demandas a 
partir destas metrópoles, salvo se a criatividade 
gerar fatos que possam provocar impactos de 
caráter extraordinário (Ex.: o Hotel Renar de 
Fraiburgo, conforme já mencionado). 
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3.3 Adequação e Complementação da 
Infraestrutura Turística 

Implantar o turismo numa cidade, numa 
região ou num roteiro significa que, paralela-
mente às atividades de promoção das atrações 
(independentemente de sua natureza), há ne-
cessidade de adequar e complementar a infra-
estrutura turística, principalmente aquela relati-
va a alojamento (hotéis, pousadas e hotéis-
fazenda), alimentação (restaurantes, churras-
carias, cafés e lojas de conveniência) e infor-
mação (incluindo a produção de material orien-
tativo de caráter geral). 

A região da UHCN ainda não desenvol-
veu uma infraestrutura turística, principalmente 
porque os atuais eventos resumem-se às fes-
tas que, por terem normalmente a duração de 
um dia, tem uma programação especial no que 
se refere à alimentação e à acomodação, sen-
do esta última reduzida uma vez que os turis-
tas, em sua grande maioria, voltam aos seus 
locais de origem no mesmo dia. 

A infraestrutura necessária estará em 
dependência das atividades (ou Plano de De-
senvolvimento Turístico) que serão implemen-
tadas e a cada demanda específica correspon-
derá uma resposta para o seu atendimento. Os 
hotéis e pousadas estarão nesta dependência 
e poderão ser construídos quando surgir ne-
cessidade ou paralelamente à demanda (sendo 
mais adequada a segunda alternativa). 

Em virtude de uma manifesta intenção 
de construírem-se hotéis-fazenda na região, 
esta temática será a seguir mais aprofundada, 
uma vez que a mesma envolve particularidades 
que necessitam ser conhecidas no sentido de 
avaliar a sua viabilidade, inviabilidade ou viabi-
lidade sob condicionantes. 

Nos últimos anos houve uma prolifera-
ção de pousadas rurais e hotéis-fazenda, cuja 
finalidade principal foi a de atrair usuários com 
necessidade de aliviar o estresse causado pela 
agressividade das aglomerações urbanas de 
maior porte e muitas vezes adicionando o obje-
tivo de ensinar às crianças (ou mesmo a adul-
tos) as lides de uma fazenda em sua rotina 
cotidiana, entremeadas de atividades como 
cavalgadas, pescarias, caminhadas (simples ou 
em trilhas) e a visita a lajeados, corredeiras, 
furnas e outras belezas naturais. 

FOTO 52: VISTA PANORÂMICA DOS APARADOS DA 
SERRA NO MORRO DA IGREJA EM URUBICI
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FOTO 53: DESNÍVEL DE RIOS E PESCA DE TRUTAS 
EM SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
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Em outro contexto, o hotel-fazenda ou 
pousada rural funciona atendendo as deman-
das acima, ou como hospedagem para visita a 
atrativos de caráter excepcional na região do 
entorno e, por último, a ambos.  

Este é o típico caso dos hotéis-fazenda 
localizados em Urubici, Bom Jesus da Serra e 
São José dos Ausentes que, além de seus 
atrativos próprios, recebem visitantes cujo obje-
tivo é o de ver a neve, o Morro da Igreja, a Pe-
dra Furada, a Serra do Rio do Rastro, as nas-
centes do Rio Canoas, entre outros atrativos 
que a região oferece. 

Quando se considera a implantação de 
hotéis-fazenda na região de Campos Novos, 
visando o atendimento da demanda gerada 
pelas capitais dos três estados do Sul, devem-
se considerar as distâncias envolvidas: 

TABELA 4: QUADRO COMPARATIVO DE DISTÂNCIAS 

 CURITIBA FPOLIS P.ALEGRE 

C. Novos 370 375 441 

Lages 365 216 353 

Urubici 469 180 457 

As distâncias acima demonstram clara-
mente que a região de Lages é a mais próxima, 
em média, das três capitais, com uma distância 
média de 311,33 km, seguindo-se Urubici com 
368,66 km e finalmente Campos Novos, com 
395,33 km. Este é um dado relativo, uma vez 
que a população de Florianópolis é bastante 
menor do que a de Curitiba e Porto Alegre, 
embora estas sofram a restrição de uma dis-
tância também maior.  

O tempo de permanência médio dos 
usuários de hotéis-fazenda é inferior a 3 dias e, 
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 Foto: NCA, 2003. 
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 Idem a nota de rodapé anterior. 
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constitui-se em um programa típico de “final de 
semana” ou de feriadões, ficando em uma mé-
dia de ocupação de aproximadamente 2,7 dias. 
Em termos de média anual, a taxa de ocupação 
gira em torno de 35%, sendo este percentual 
extremamente baixo. 

Para aumentar este tempo de perma-
nência há necessidade, quando possível, de 
gerar roteiros que ao longo de seus percursos 
agreguem o máximo de atrativos possíveis que 
os interligue formando um ícone capaz de mo-
bilizar usuários que dispõem de mais tempo 
(principalmente férias) e que deverão se hos-
pedar em mais de um estabelecimento, aumen-
tando assim o tempo de permanência médio na 
região. 

A “Rota Romântica” ligando São Fran-
cisco de Paula/ RS a Lauro Müller via São José 
dos Ausentes/Bom Jesus da Serra/Urubici. 
Possui atrativos como o Cânion do Itaimbezi-
nho, o Cerro Negro (ponto mais alto do Rio 
Grande do Sul), cascatas, Parque Nacional de 
São Joaquim, Morro da Igreja, Pedra Furada e 
a Serra do Rio do Rastro com eventos climáti-
cos como a geada e eventualmente neve. For-
ma um conjunto de atrações suficientes para 
merecer o reconhecimento até internacional, a 
partir de uma divulgação que, sem dúvida, trará 
retornos em curto prazo, desde que o trecho 
entre Itaimbezinho e São José dos Ausentes 
venha a ser asfaltado, o que está sendo o obje-
tivo maior dos empreendedores da região. 

A situação é especial no período de alta 
temporada de junho a agosto, atingindo o seu 
auge em julho, devido às férias escolares, 
quando os turistas podem vir de lugares mais 
distantes, principalmente de São Paulo. A Fa-
zenda do Panelão, em Urubici, atrai inclusive 
turistas estrangeiros, principalmente ornitólogos 
e outros pesquisadores. De uma forma geral, a 
maior quantidade de usuários provém de Flori-
anópolis, os paulistas constituem maioria em 
julho (expectativa de neve) e os gaúchos nas 
férias de verão. 

3.4 Potencialidades Decorrentes da For-
mação do Reservatório 

As potencialidades turísticas não são de 
fácil avaliação, uma vez que dependem de fato-
res que não podem ser mensurados. O presen-
te prognóstico considera os usos decorrentes 
da formação do reservatório (Usos Múltiplos), 
os potenciais preexistentes (muitos dos quais já 
poderiam estar sendo explorados), as potencia-
lidades dos demais lagos da região, bem como 
as iniciativas turísticas vinculadas à exploração 

do turismo rural. 

O lago como visto anteriormente, no 

ITEM 3.1 (página 65), apresenta várias alternati-
vas que deverão servir, primordialmente, como 
alternativas de lazer para a população nativa, 
acrescida de usuários provenientes das cida-
des polarizadas por este reservatório, tais co-
mo Campos Novos, Anita Garibaldi, Celso Ra-
mos e, eventualmente, por Lajes, Curitibanos e 
Barracão (que possui restrições topográficas de 
acesso ao lago de Machadinho). Algumas ci-
dades do Vale do Rio do Peixe têm a tendência 
de serem polarizadas pelo reservatório de Ma-
chadinho (Capinzal, Piratuba), podendo cir-
cunstancialmente ocorrer à atração de usuários 
de Tangará, Videira e Caçador (via SC-455). 

Algumas atividades turísticas, princi-
palmente aquelas que não são de caráter roti-
neiro (roteiros turísticos, as trilhas ecológicas e 
os passeios de barco pelo lago de Campos 
Novos e de Machadinho) têm o potencial de 
expandir a área de atração considerada acima. 

O uso de hotéis-fazenda é preferenci-
almente feito por pessoas ou famílias morado-
ras de grandes cidades e o tempo médio de 
permanência é de 2,7 dias. As cidades de Curi-
tiba, Florianópolis e Porto Alegre (área metro-
politana) têm à sua disposição opções menos 
desgastantes (distância) e certamente com 
mais atrativos (Taquara, Gramado, Nova Pe-
trópolis, Canela e São Francisco de Paula, que 
são de fácil acesso a partir de Porto Alegre; 
São Pedro de Alcântara, Santo Amaro da Impe-
ratriz, Rancho Queimado para Florianópolis e a 
região de Mafra/Porto União para Curitiba). 

Considerando tais restrições, os hotéis 
fazenda na região de Campos Novos poderão 
vir a ser implantados, desde que adaptados à 
realidade local, isto é, assumirem o papel de 
hotéis às margens da BR-470 e 282. À medida 
que aumentar a demanda de hospedagem ori-
ginária de atividades desenvolvidas nos lagos 
ou outro atrativo/evento turístico, estes hotéis 
certamente assumirão o seu papel quanto à 
disponibilidade de alternativas de hospedagem. 

É preciso ficar claro que o perfil da po-
tencialidade traçada para o desenvolvimento 
turístico da região do lago de Campos Novos 
não está limitada em si e, assim, poderá ser 
alterado (aumentado) a partir da implementa-
ção de uma política específica e a execução de 
um plano. Muitos dos resultados estarão em 
dependência da consciência das efetivas po-
tencialidades, da criatividade dos planos e das 
políticas, uma vez que o lago em si é uma enti-
dade que, na inexistência de um planejamento 
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correto, se transformará em objeto de apropria-
ções egoístas e desordenadas. Estas na maio-
ria dos casos inconsequentes em termos de um 
desenvolvimento turístico, envolvendo normal-
mente danos ambientais que se tornam, às 
vezes, expressivos. 

É, pois, absolutamente necessário que 
os trabalhos de implementação de atividades 
turísticas levem em consideração as caracterís-
ticas regionais com suas reflexões e como for-
ma introdutória, sugere-se que sejam consulta-
dos os seguintes itens do presente plano:  

 caracterização dos municípios lindeiros; 

 usos potenciais do lago; 

 turismo, recreação e lazer; 

 política e gerenciamento dos recursos 
hídricos no Brasil; 

 legislação vinculada; 

 subsídios à Educação Ambiental; 

 prognóstico sintético e recomendações. 
 

Estes relatórios poderão ser apresenta-
dos/ discutidos ao corpo técnico das municipa-
lidades do entorno da UHCN90. 

Quanto ao Programa de Educação Am-
biental este deverá, dentro de sua função de 
difundir a informação e envolver a população, 
(escolas, entidades, clubes, empreendedores), 
divulgar as questões pertinentes, contidas no 
PCAU, a fim de gerar uma consciência do novo 
contexto. É importante neste processo, o re-
passe do conhecimento quanto aos usos pos-
síveis e os proibidos com as devidas informa-
ções das restrições inerentes aos mesmos. 

3.5 Ecoturismo e Turismo de Aventura 

Muitas das atividades abordadas no 
item Usos Potenciais do Lago (como Lazer e 
Recreação, Esportes Náuticos e Ocupação 
Antrópica Marginal) podem compor atrativos 
turísticos. Num enfoque mais amplo, as princi-
pais atividades turísticas91 capazes de atrair 
pessoas da região (ou de outros lugares mais 
distantes) serão descritos na sequência.  

3.5.1 Roteiros turísticos 

Os roteiros podem ser aquáticos, terres-
tres ou mistos92. Iniciam em determinado lugar 
e o seu percurso é traçado buscando proporci-
onar o máximo de emoções possíveis, que po-
dem ser representadas por belas paisagens 
naturais ou construídos, lugares históricos, co-
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 Assunto aprofundado no item Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos da Bacia do Rio Canoas, página 75. 
91

 Vinculados ao uso do lago e do seu entorno imediato. 
92

 Ver navegação comercial turística na página 61. 

mida típica e artesanato. Este tema será apro-
fundado, a título de modelos referenciais, em 
item específico a ser abordado oportunamente. 

3.5.2 Trilhas ecológicas 

A região possui áreas bastante adequa-
das para implementação de trilhas ecológicas 
que, além de constituírem um excelente exercí-
cio físico, configuram uma oportunidade ímpar 
para transmitir a educação ambiental direta-
mente (trilha assistida) através do uso de guia, 
ou indiretamente através do contato com a na-
tureza. Devem ser geradas informações com-
plementares, quer através de comunicação 
visual ou então através do uso de folhetos es-
pecialmente feitos para esta finalidade. 

Destaca-se o Parque Estadual Rio Ca-
noas, contíguo ao reservatório e que prevê 
visitação pública em seu plano de manejo, e 
implantação de trilhas com mirantes, decks, 
dentre outros equipamentos. 

3.5.3 Campings e paradouros 

A prática do camping já é difundida na 
região, como pode ser observado em Piratuba 
e Marcelino Ramos. Tratando-se de um lazer 
de pouco custo suas potencialidades de ex-
pansão são imensas, considerando que neces-
sita de alternativas que permitam o rodízio, 
evitando a monotonia.  

Os campings deverão conter banheiros 
para ambos os sexos, local para lavagem de 
louças e roupas, cobertura para refeições, bar 
e refeitório comercial (com um mercadinho de 
gêneros de primeira necessidade). Recomen-
da-se ainda que disponham de instalações es-
portivas (ver ITEM 2.8, pág. 62). Cabe destacar 
que a região oferece muitos lugares aprazíveis 
para a implantação de campings.  

Paradouros são locais dispostos em lu-
gares estratégicos (podem ser em mirantes) 
que abrigam estacionamento de veículos, sani-
tários e local de venda de produtos alimenta-
res, lanches, artesanato e coloniais. 

3.5.4 Canoagem e rafting 

Os principais rios e lajeados afluentes 
ao reservatório, nos trechos que não foram 
inundados, embora com algumas restrições, 
apresentam condições para a prática destes 
dois esportes “radicais”, como o Rio Santa Cruz 
e o Rio Ibicuí. Este último, logo a montante do 
reservatório, tem instalado duas Pequenas 
Centrais Hidrelétricas (PCH’s) e seus reserva-
tórios. Em outros trechos, mais a montante 
destes reservatórios, o Rio Ibicuí oferece locais 
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alternativos com diversos graus de dificuldades 
e, a vazão a qualquer tempo, é suficiente para 
a prática dos mesmos. Noutros dependem do 
regime de chuvas, pois em períodos de estia-
gem a pouca quantidade d’água pode apresen-
tar restrições que os inviabilizem. 

Já a montante do reservatório da UHCN 
há diversas alternativas de rios e lajeados que 
poderão ser utilizados, eventualmente ou a 
qualquer tempo. Em se tratando de esportes 
independentes não necessitam estar vincula-
dos a roteiros ou outros fatores condicionantes. 

3.5.5 Rapel 

O rapel é um esporte que consiste na 
“descida de uma vertente ou paredão na verti-
cal, com a ajuda de uma corda dupla, passada 
sob uma coxa e sobre o ombro oposto a ela, ou 
por meio de um dispositivo especial que desliza 
controladamente pelo cabo93”. 

Existem dois locais excepcionais para a 
prática deste esporte, ambos em paredões as-
sociados a cachoeiras. O primeiro fica um qui-
lômetro a jusante da Barragem e denomina-se 
“Perau do Gringo” (aproximadamente 80 me-
tros de altura). O segundo, sem nome, situa-se 
a montante da foz do Lajeado Santa Cruz e da 
confluência com o Rio Pelotas. Ambos locali-
zam-se no município de Campos Novos. 

3.5.6 Pontos de interesse 

Pontos de interesse são todos os locais 
que apresentam características fora do comum, 
como belezas naturais (cascatas, grutas, pare-
dões, paisagens), lugares históricos (Passo do 
Pontão, Invernada dos Negros), Pequenas Usi-
nas Hidrelétricas, a própria Usina Campos No-
vos e locais de venda de artesanato e/ou de 
produtos coloniais. Estes pontos podem estar 
situados tanto na bacia incremental (de drena-
gem lateral) quanto no entorno incluindo áreas 
a jusante e a montante do reservatório.  

FOTO 54: FAZENDA DA LAGOA (BR-470)
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 Fonte dicionário Houaiss. 
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 Foto: NCA, 2004. 

FOTO 55: O PAREDÃO RUBRONEGRO
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FOTO 56: QUEDAS DO IBICUÍ JUNTO À VILA
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O importante é que os pontos possam 
ser integrados a circuitos lógicos, com duração 
predeterminada e que iniciem em determinado 
ponto (local da demanda principal), podendo 
incorporar novos usuários em pontos interme-
diários, desde que as condições circunstanciais 
mantenham atratividade suficiente. 
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 Idem a nota de rodapé anterior. 
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 Idem a nota de rodapé anterior. 
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FOTO 57: CASCATA DO RAPEL CAINDO NO LAGO 
MACHADINHO
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 Foto: NCA, 2004. 

Nos municípios de Campos Novos e 
Celso Ramos as principais atrações estão loca-
lizadas a jusante da Barragem (Paredão e Ca-
choeira do Gringo, Cascata do Chafariz, Ca-
choeira do Rapel, Cachoeira do Arco-íris, PCH 
Ivo Silveira, Passo do Pontão em Campos No-
vos e a Cascata e Furna Brechó ou Perau da 
Mina em Celso Ramos). 

Os pontos de interesse na bacia incre-
mental do reservatório são representados pela 
Cascata do Aranha (no Lajeado Aranha), as 
miniusinas hidrelétricas (pertencentes à Indús-
tria de Papel e Celulose Iguaçu), as Quedas no 
Rio Ibicuí, a Cachoeira do Lajeado Antunes 
além do Parque Estadual do Rio Canoas. 

Nas localidades de Barra do Arroio e 
Santa Catarina (ambas em Abdon Batista) há 
elevações com excelentes vistas panorâmicas 
do lago. Destaca-se entre elas o Mirante das 
Santas (entre as localidades de Santa Catarina 
e Santa Terezinha). O cimo está a uma altitude 
de 890 metros, ou seja, 230 metros acima no 
nível d’água do lago. A vista panorâmica envol-
ve a Península dos Vieiras, o reservatório e as 
enseadas do Rosário e Derrubada. 

FOTO 58: USINA HIDRELÉTRICA IVO SILVEIRA
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FOTO 59: PCH DA CELULOSE IGUAÇU
99

 

 

Em Campos Novos ainda funcionam di-
versas miniusinas (PCH), três das quais se 
localizam no entorno da Vila de Ibicuí e a PCH 
Ivo Silveira, junto à BR-470 na localidade En-
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 Idem a nota de rodapé anterior. 
99

 Idem a nota de rodapé anterior. 
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trada do Pelotas. Ainda, nesta região, encontra-
se o Espraiado Maria Kramer que a população 
local utiliza para lazer e recreação, possuindo 
área de camping. 

FOTO 60: VISTA DO ESPRAIADO MARIA KRÄMER
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3.5.7 Infraestrutura 

É fundamental a existência de uma in-
fraestrutura adequada para a recepção de visi-
tantes acaso o turismo seja escolhido como um 
potencial a ser desenvolvido e deverá incluir 
serviços de hotelaria, alimentação, comunica-
ção, informação, transporte, sistema viário e 
outras facilidades. 

No caso da hospedagem consideram-se 
os hotéis urbanos, hotéis-fazenda, pousadas e, 
eventualmente, casas de família. A de alimen-
tação inclui os restaurantes, churrascarias e 
supermercados. Outros serviços incluem prin-
cipalmente o atendimento à saúde, credencia-
da ou não a convênios, a assistência mecânica, 
serviço público de acesso à internet101 e de 
informações turísticas. 

Estes serviços ainda são precários na 
região, percebendo-se iniciativas em direção a 
uma alteração do quadro, embora se constitu-
am em soluções isoladas. Quanto à rede hote-
leira destaca-se o Hotel Bebber cujo estabele-
cimento de excelente padrão conta com 64 
apartamentos, sauna, sala de jogos, sala para 
fitness, restaurante, sala de convenções (150 
pessoas), sala de eventos (100 pessoas) e 
outras facilidades. Em termos de restaurantes 
pode ser citado o Candelabro que, instalado 
numa aconchegante casa de madeira, possui 
um cardápio variado de boa qualidade e o 
atendimento é cortês e de bom nível. Ambas as 
iniciativas situam-se em Campos Novos. 

3.5.8 Marketing 

O turismo, como qualquer outro produto, 
tem que ser vendido. Para tanto é necessário 
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 Idem a nota de rodapé anterior. 
101

 O município de Celso Ramos disponibiliza acesso gratuito à 
internet via rádio em todo o seu território. 

ter planejamento e organização. O planejamen-
to deverá definir os produtos que poderão ser 
oferecidos isoladamente (Hotel Fazenda próxi-
mo ao asfalto) ou em conjunto. 

No presente caso existe uma necessi-
dade imperiosa de se associar atrativos e for-
mar um pacote, devido à inexistência de um 
ícone marcante, capaz de por si só atrair turis-
tas (Itaimbezinho, Cataratas do Iguaçu, Águas 
Termais de Piratuba, Cascata do Caracol, Mor-
ro da Igreja, praias do litoral catarinense, entre 
tantos outros conhecidos). 

3.5.9 A força associativa 

A “união faz a força” é um ditado mile-
nar e continua tão válido como antigamente. 
Um primeiro nível de associação pode envolver 
os diversos interessados, a municipalidade e os 
empreendedores locais. O segundo pode asso-
ciar as diversas prefeituras lindeiras ao reser-
vatório e num terceiro nível a associação dos 
municípios lindeiros aos diversos reservatórios, 
formando, como proposto no Plano de Usos da 
UHMA, o “Polígono das Águas”. 

Cabe destaque o Plano Nacional de Tu-
rismo, desenvolvido pelo Ministério do Turismo 
com o seu programa de Regionalização do 
Turismo - Roteiros do Brasil, que trata da estru-
turação de roteiros intermunicipais para as re-
giões turísticas brasileiras. O objetivo deste 
programa é identificar e apoiar a organização 
do segmento turístico, fortalecer a identidade 
regional e promover o desenvolvimento susten-
tável, através da ampliação dos investimentos 
em roteiros já existentes, seja na melhoria da 
estrutura atual ou na qualificação dos serviços 
oferecidos. Para que um roteiro possa ser inte-
grado neste programa o empreendimento pre-
cisa ter infra-estrutura e boas condições de 
segurança para fins de visitação, além de faci-
lidades quanto ao seu acesso. Este programa 
além de induzir a elaboração e a estruturação 
de roteiros conta com mecanismos de apoio ao 
financiamento (PRODETUR e PROECOTUR) 
para o desenvolvimento turístico regional sus-
tentável e integrado. Assim, os municípios102 do 
entorno da UHCN compõe a Região Turística 
do Vale do Contestado, com exceção de Anita 
Garibaldi que é da Serra Catarinense. 

Assim temos o Roteiro Aparados das 
Serras Gaúcha e Catarinense – os Canyons 
Brasileiros, lançado oficialmente no IV Salão de 

                                                
102

 Segundo dados da Coordenação Geral de Regionalização 
(Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento 
turístico do Ministério do Turismo), em 2009 o Brasil contava com 
276 regiões turísticas que abrangem 3.635 municípios. 
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Turismo103, com apoio do SEBRAE Nacional, 
Ministério do turismo e EMBRATUR, fazem 
parte 7 municípios sendo estes: São Francisco 
de Paula, Cambará do Sul e São José dos Au-
sentes, no Rio Grande do Sul; e Praia Grande, 
Bom Jardim da Serra, Urubici e São Joaquim, 
em Santa Catarina. Entre as viabilizações para 
um melhor aproveitamento deste Roteiro é a 
construção de novos acessos rodoviários pa-
vimentados interligando estas duas regiões 
turísticas, como a BJS-050 ligando Bom Jardim 
da Serra a São José dos Ausentes. Se bem 
aproveitado poderá induzir parte dos 2,5 mi-
lhões104 de turistas que visitam a Serra Gaúcha 
a também conhecerem a de Santa Catarina. 

FOTO 61: ROTEIRO APARADOS DAS SERRAS 

  

FOTO 62: ROTEIRO CAMINHO DAS NEVES 

  

Outro exemplo de integração turística é 
o Roteiro Caminho das Neves, entre as cidades 
que compões os Campos de Cima da Serra, no 
Rio Grande do Sul, e as da Serra Catarinense. 
O asfaltamento de 44km de rodovias, entre São 
Joaquim e Bom Jesus, encurtaria a ligação 
entre Gramado e Florianópolis em mais de 
100km, desviando parte do trânsito da BRs 116 
e 101, sendo indutor de novas oportunidades 
de investimento para a região, além do turismo, 
gerando novas fontes de renda e empregos. 

                                                
103

 Evento ocorrido em São Paulo, SP, entre os dias 1 a 5 de 
julho de 2009. 
104

 Dados constantes do Site do ministério dos trabalhos, acessa-
do em 12 de julho de 2011. 

4 PROGNÓSTICO SINTÉTICO E RE-
COMENDAÇÕES 

Em itens anteriores foram abordados: a 
política de gestão dos recursos hídricos, os 
impactos na socioeconomia dos municípios 
lindeiros, os usos múltiplos emergentes do re-
servatório e o potencial turístico do lago e da 
região do entorno que, associados ao potencial 
preexistente (e não explorado), amplia o hori-
zonte das ações possíveis. Visando ter objeti-
vidade, os assuntos desenvolvidos abordaram 
temas vinculados predominantemente com o 
lago e seu entorno e de outros que pudessem 
potencializá-los. Assim: 

4.1 Gerenciamento dos Recursos Hídri-
cos da Bacia do Rio Canoas  

O Decreto Estadual nº 3.515 de 29 de 
novembro de 2001, cria o Comitê de Gerenci-
amento da Bacia Hidrográfica do Rio Canoas – 
Comitê Canoas, órgão colegiado de caráter 
consultivo e deliberativo de nível regional, vin-
culado ao Conselho Estadual de Recursos Hí-
dricos – CRH. 

De acordo com a Lei nº 9.433 de 8 de 
janeiro de 1997, visando à obtenção de uma 
gestão compartilhada, descentralizada e parti-
cipativa, foram destinadas aos Comitês de Ba-
cia as seguintes atribuições: 

 promover o debate das questões relaci-
onadas a recursos hídricos e articular a 
atuação das entidades intervenientes da 
bacia; 

 arbitrar, em primeira instância, os confli-
tos relacionados com os recursos hídri-
cos; 

 compatibilizar os planos de bacias hi-
drográficas de cursos de águas tributá-
rias, com o Plano de Recursos Hídricos 
da Bacia Hidrográfica de sua jurisdição 
(Res. CNRH 05/00, Art. 7º, inciso IV); 

 selecionar a alternativa de enquadra-
mento dos corpos d’água da bacia, en-
tre as diversas propostas que lhe sejam 
submetidas (Resolução CNRH 012/00, 
art. 8º, Parágrafo 1°); 

 estabelecer os mecanismos de cobran-
ça pelo uso dos recursos hídricos e su-
gerir os valores a serem cobrados105; 

 estabelecer critérios e promover o rateio 
do custo das obras de uso múltiplo, de 
interesse comum ou coletivo. 

                                                
105

 A cobrança pelo uso d’água para geração de hidreletricidade 
já está definida e vem sendo aplicada (Itá, Machadinho e as 
demais em operação). 
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As ações do Comitê Canoas poderão in-
fluenciar, e muito, os municípios lindeiros ao 
lago, sendo necessário não só participar das 
reuniões como preparar-se para esta participa-
ção, por tratar-se de um modelo de gestão mo-
derna e institucionalizada. Dos municípios lin-
deiros, integrarão o Comitê os seguintes repre-
sentantes: 

 1 (um) representante do município de 
Campos Novos; 

 1 (um) representante do município de 
Abdon Batista; 

 1 (um) representante do município de 
Anita Garibaldi; 

 1 (um) representante do município de 
Celso Ramos; 

 1 (um) representante da UNOESC; 

 1 (um) representante da EPAGRI; 

 1 (um) representante da FATMA; 

 1 (um) representante do Parque Esta-
dual Rio Canoas; 

 1 (um) representante da ENERCAN. 

Estes 9 (nove) representantes da região 
do reservatório da UHCN totalizam mais de 
11,25% do total, número não desprezível con-
siderando que toda a bacia hidrográfica totaliza 
80 representantes. 

Outro aspecto importante da política dos 
recursos hídricos é o de imputar responsabili-
dade pecuniária àquele que polui. Esta lei foi 
apelidada de “poluidor-pagador” e preconiza 
que aquele que polui a água deve pagar por 
isto e, em contrapartida, quem melhora a água, 
por qualquer processo ou meio, deve ter direito 
a alguma forma de compensação. 

Nos casos dos reservatórios, a altera-
ção da qualidade d’água, quer para melhor 
quanto para pior, é de responsabilidade primei-
ra do empreendedor (da Usina Hidrelétrica, no 
caso) havendo uma proporcionalidade entre os 
quantitativos e a amplitude qualitativa (dimen-
sionamento da melhora). A “responsabilidade 
objetiva” implica também na reparação de da-
nos provocados a terceiros ou ao ambiente, 
isoladamente ou como efeito cascata. Uma vez 
comprovado o nexo e causalidade, a prova de 
isenção ou culpa do empreendedor é ônus seu, 
facultado o direito de regresso contra o verda-
deiro causador, o que significa em palavras 
simples, que o prejuízo pago será cobrado da-
quele que o causou, podendo ser proveniente, 
de qualquer local da bacia incremental: 

 de lixões com disposição e tratamento 
inadequados que estejam lançando 
efluentes contaminantes na rede hídri-

ca; 

 de lançamento de efluentes domésticos 
diretamente em córregos ou rios; 

 de lançamento de efluentes industriais 
sem tratamento, tratamento inadequa-
do, intencional ou quando de um aci-
dente (este acidente não isenta a sua 
responsabilidade pelo evento); 

 de acidente com produto perigoso em 
qualquer ponto da bacia incremental 
(bacia lateral) que venha atingir o corpo 
d’água de determinado reservatório; 

 do uso de agrotóxicos ou defensivos 
agrícolas em quantidades excessivas, 
ou decorrente do emprego de métodos 
ou aplicação em locais inadequados; 

 do lançamento de dejetos animais (prin-
cipalmente de origem suína). 

É necessário ressaltar que a responsa-
bilidade não se esgota no fato em si, uma vez 
que poderão ocorrer acidentes em cadeia co-
mo, por exemplo: o lançamento de dejetos ex-
cessivos gera um excesso de nutrientes que 
poderão induzir uma proliferação de macrófitas, 
que por sua vez poderão acarretar uma mor-
tandade de peixes (por falta de oxigênio), im-
pedindo a navegação, a pesca e o uso dessa 
água, para outras finalidades. 

A lei, ao transformar o empreendedor 
em responsável primeiro, deixou a ele o encar-
go de procurar ressarcimento de terceiros 
quando estes tiverem sido os causadores pela 
piora na qualidade d’água (ou suspeitos).  

Ainda, como forma de viabilizar os re-
cursos necessários à implementação da Políti-
ca Nacional de Recursos Hídricos, foi acrescido 
0,75% sobre o valor da compensação financei-
ra recolhida sobre o faturamento bruto da ener-
gia produzida, a ser pago pelo titular da con-
cessão correspondente, referente ao pagamen-
to pelo uso dos recursos hídricos para geração 
de energia elétrica106. 

A lei expressa que: “Os valores arreca-
dados serão aplicados prioritariamente na ba-
cia hidrográfica em que foram gerados, para 
financiamento de estudos, projetos e obras, 
incluídos nos Planos de Recursos Hídricos...”. 
Para esta finalidade estarão disponíveis 92,5% 
dos recursos, enquanto que 7,5% serão desti-
nados aos custos operacionais da ANA. 

                                                
106

 No caso da UHCN, o pagamento será efetuado pela Campos 
Novos Energia S.A. 



PLANO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DE USOS DA ÁGUA E DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 
 

UHCN 

 

CAPÍTULO II – PROGNÓSTICO 80 

4.2 Aspectos Socioeconômicos vincula-
dos à UHCN 

Uma obra com as dimensões da UHCN 
gera efeitos transformadores tanto do ponto de 
vista socioeconômico quanto cultural. As trans-
formações devem ser vistas e avaliadas sob 
diversos prismas, sendo necessário esclarecer 
que elas são: 

 permanentes ou transitórias; 

 benéficas ou negativas. 

Sob o ponto de vista sociocultural, o 
contingente populacional que aflui para a regi-
ão, quer trazido pelo empreendedor, pelas em-
preiteiras ou aqueles que vêm atraídos em 
busca de trabalho, instalam-se na região e o 
encontro de culturas, se ocorrerem em propor-
ções que não se constituam em “choque cultu-
ral”, pode induzir a um determinado salto cultu-
ral, principalmente em zonas acomodadas ao 
“status quo” da rotina e da aparente falta de 
oportunidades.  

Por outro ângulo, toda a população dire-
ta e indiretamente atingida tem contato com o 
pessoal do empreendedor, com fornecedores, 
com empreiteiros, seja através de seus repre-
sentantes ou participando de reuniões nas 
quais são tratados os mais diversos assuntos 
que os obrigam a pensar e a participar, a re-
presentar e a serem representados. Líderes 
surgem ou ressurgem durante a implementa-
ção do processo.  

Todas as comunidades lindeiras ao re-
servatório sofrem interferências de natureza 
variada, em diferentes graus de intensidade e, 
em função da sua característica específica, 
poderá ocorrer desde a sua inviabilização até a 
manutenção do “status quo” nos casos em que 
é possível manter a situação preexistente. Nos 
casos intermediários deverão ser elaboradas 
ações de reestruturação e revitalização ade-
quadas à particularidade de cada interferência, 
consideradas as necessidades e expectativas 
da população remanescente. 

É importante considerar que muitas das 
fragilidades comunitárias existentes decorrem 
de fatores alheios às interferências causadas 
pela construção da usina hidrelétrica, envol-
vendo problemas conjunturais que podem re-
sultar da política agrícola desfavorável à pe-
quena propriedade, do alto custo dos insumos 
ou do parcelamento da terra a dimensões que 
dificultam a sobrevivência das famílias dela 
dependentes. 

Esta limitação deve ser considerada 
quando da proposição de ações, pois é impos-

sível a implantação de projetos que venham 
solucionar todos os problemas existentes, uma 
vez que muitos dependem de ações governa-
mentais, inteiramente fora do controle do Em-
preendedor. Por outro lado, o grau compensa-
tório deverá manter algum nível de proporcio-
nalidade com a magnitude do impacto. 

Em todas as comunidades e principal-
mente nas mais impactadas vêm se trabalhan-
do a cultura, renovam-se os mitos e ritos, reva-
lorizam-se os costumes e procura-se regenerar 
e readequar a identidade das pessoas, das 
famílias e das comunidades (Programa de Sal-
vamento do Patrimônio Histórico, Cultural, Pai-
sagístico e Arqueológico). 

A estratégia de empreendimentos, deste 
porte, de completar a mão de obra trazida de 
outras frentes de trabalho (já treinada), com 
mão de obra da região, tem como resultado 
principal a diminuição da pressão sobre as ci-
dades próximas. 

Os solteiros que são alojados junto à 
obra recebem uma infraestrutura mínima para 
as necessidades do cotidiano, principalmente 
em termos de alimentação, saúde e ensino 
suplementar ou profissionalizante, indo à cida-
de apenas eventualmente. 

Já a mão de obra qualificada (do em-
preiteiro, subempreiteiros, fornecedores e a do 
próprio Empreendedor) instala-se nas cidades 
existentes. Aqueles vinculados à obra da 
UHCN instalaram-se dominantemente na cida-
de de Campos Novos e os de Barra Grande na 
cidade de Anita Garibaldi. 

Campos Novos está em fase de estrutu-
ração, notando-se um elevado incremento nas 
atividades da construção civil, uma agilização 
do comércio e da prestação de serviços. Não 
há mais domicílios vagos para aluguel e por ser 
uma cidade de porte médio (22.756 hab107), os 
investimentos que estão sendo feitos tendem a 
ter retorno. 

O acréscimo da demanda por serviços 
básicos (saúde, educação e outros) foi bem 
absorvido por Campos Novos, tendo havido 
participação financeira do empreendedor para 
adequação dos serviços públicos, principal-
mente os na área da saúde. 

É preciso ser dito que a transitoriedade 
da demanda pode gerar ilusões. Igualmente é 
necessário ressaltar que o pessoal vinculado à 
construção da obra é em número muito maior 
do que aquele que permaneceu para a fase de 

                                                
107

 A população das sedes municipais do entorno foram atualiza-
dos com os dados da Contagem da População, IBGE 2007. 
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operação (a automatização da Usina exige 
pouca mão de obra). 

O posicionamento geográfico da cidade 
de Campos Novos é favorável para que ela 
possa ampliar a sua polarização, aumentando 
a sua participação na prestação de serviços 
básicos, na indústria e no comércio regional. 
Um exemplo de investimento oportuno a citar é 
o Bebber Hotel: seus oitenta e quatro (84) apar-
tamentos foram em parte ocupados pelo pes-
soal do empreendedor, do empreiteiro, dos 
fornecedores, dos financiadores e outras cate-
gorias de profissionais vinculados à construção 
da Usina. Atualmente as vagas são gradativa-
mente ocupadas por executivos em trânsito, 
em visita à cidade e por participantes de con-
gressos e eventos, atraindo pessoas que anti-
gamente continuavam viagem para se hospe-
dar em Joaçaba, Piratuba, Concórdia, num 
sentido, e principalmente Lages noutro sentido 
(hotéis e pousadas). 

A oportunidade para o desenvolvimento 
de Campos Novos é agora, com a acomodação 
da retração decorrente do final da construção 
da Usina e a consolidação de uma posição 
independente da Obra. É prudente, no entanto, 
evitar atitudes impulsivas. É necessário estar 
consciente da atual demanda temporária, da 
permanente (potencial) e dos vazios de polari-
zação que podem ser ocupados. Para que isto 
possa ficar o mais claro possível, é necessário 
discutir, fazer reuniões (convidando represen-
tantes do empreendedor). A Copercampos está 
mostrando de forma clara que é possível ultra-
passar limites além daqueles que a visão ime-
diatista e limitada geralmente se autoimpõe. 

Anita Garibaldi, posicionada entre duas 
obras de porte, sofre influência simultânea de 
ambas, mas principalmente da UHE Barra 
Grande (20 km de distância). Como as demais 
cidades próximas não têm infraestrutura para 
suportar demandas mais significativas, Anita 
Garibaldi, mesmo pequena (4.708 hab) foi a 
opção de apoio urbano escolhido pelo pessoal. 

Um exemplo da pressão que ocorreu, 
foi a duplicação do número de atendimentos 
registrados no Hospital de Anita Garibaldi, 
mesmo com a obra contando com serviços 
médicos e ambulatoriais (entre 2000 e 2002). 
Tal como nos serviços médicos, houve pressão 
sobre aqueles relativos a ensino, prestação de 
serviços, lazer e outros.  

Os serviços essenciais foram à medida 
do possível, adequados a esta nova demanda, 
os imóveis esgotaram-se na época da constru-
ção das obras (o que fez com que os preços 

dos aluguéis atingissem altos valores), obede-
cendo ao processo da procura e oferta. 

Abriram-se novas lojas de materiais de 
construção e comerciais, de prestação de ser-
viços, padarias, enfim, a cidade viveu um esta-
do de euforia, apostando em um progresso 
gerado por uma demanda transitória. Ao con-
trário de Campos Novos, Anita situa-se num 
espaço geográfico confinado, fator que limita o 
seu potencial de polarização. As cidades (e as 
zonas rurais intermediárias) que poderiam por 
ela ser polarizadas são Cerro Negro, a 32 km, 
que dista apenas 21 km de Campo Belo do Sul; 
Pinhal da Serra a 26 km, contra os 18 km que 
separam esta última de Esmeralda. A região de 
Cerro Negro e Campo Belo do Sul é polarizada 
por Lages (com acesso asfaltado) que era uma 
tendência anterior ao Empreendimento e com 
este a relação destas duas cidades foi reforça-
da. Ocorreu, ainda, alguma polarização em 
relação à sede de Pinhal da Serra (aproxima-
damente 500 hab) e região a partir da liberação 
do acesso por cima da estrutura da barragem. 

Em direção a oeste, pela SC-468 e após 
30 km de estrada em terra, está situada a sede 
de Celso Ramos (797 hab), polarizada princi-
palmente por Campos Novos e secundariamen-
te por Anita Garibaldi, como veremos adiante. 

FIGURA 26: ENTORNO DE ANITA GARIBALDI 

 

Pela SC-456, através de 12 km de es-
trada de terra, chega-se à sede municipal de 
Abdon Batista (756hab), distância que admite a 
sua polarização, para serviços comuns, por 
Anita Garibaldi e os mais sofisticados por 
Campos Novos.  

É necessário alertar sobre as perspecti-
vas e limites de desenvolvimento, para que os 
investimentos tenham retorno independente-
mente da transitoriedade das demandas liga-
das às construções das usinas na região. 

O lago apresenta-se como uma alterna-
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tiva de negócios, devendo atrair usuários (não 
permanentes), principalmente das cidades de 
Lages, Vacaria e Lagoa Vermelha. A distância 
do lago até a sede de Anita (15 a 20km) faz 
dela uma prestadora de serviços seletivos (ofi-
cina mecânica, posto de combustíveis, açou-
gue, padaria, ambulatório, farmácia e asseme-
lhados) uma vez que quase todos os produtos 
necessários serão trazidos das cidades de ori-
gem. O desenvolvimento de projetos turísticos 
consistentes (profissionalmente promovidos) 
poderá aumentar o volume desta prestação, 
gerar impostos e algumas dezenas de empre-
gos. 

O choque socioeconômico e cultural 
que a cidade sofre entre a massa imigrante e a 
população nativa tende, se nada for feito, a 
cobrar o seu preço: 

a) a população jovem, na falta de empre-
gos e da manutenção das opções de la-
zer que surgiram durante o período de 
construção, será atraída para outros 
centros que possuam uma dinâmica, no 
mínimo igual a anterior; 

b) os comerciantes, prestadores de servi-
ços e assemelhados, com a redução da 
demanda, poderão ser induzidos a ten-
tar a sorte junto a outras obras (fato que 
já ocorreu no Rio Iguaçu onde os co-
merciantes que atenderam Foz do Cho-
pin, instalaram-se em Salto Osório, de-
pois Salto Santiago e alguns acompa-
nharam as obras da COPEL de Segredo 
e Foz do Areia). 

Esta tendência foi bastante marcante à 
época em que se construíam verdadeiras cida-
des para alojar a totalidade do pessoal vincula-
do à construção da Obra. O que incentivava a 
mobilidade comercial era o tamanho da de-
manda (o acampamento de Salto Santiago foi 
projetado para 12.500hab, tendo alcançado 
18.000 no pico da obra) e a clientela, apesar do 
controle de preços, era em grande parte cativa. 

Com a atual estratégia de recrutamento 
de pessoal local, a necessidade de alojamentos 
para o restante dos operários trazidos de ou-
tras regiões, diminuiu e a demanda passou a 
ser suprida pelas cidades do entorno das 
obras. Assim, não ocorreu esta migração dos 
comerciantes de Itá para Machadinho, para 
Barra Grande e Campos Novos. 

Dessa forma, a intensidade do impacto 
sobre Anita existiu, mas seus efeitos puderam 
ser superados, principalmente considerando-se 
ser o único município brasileiro que receberá 

receitas incrementais de três (3) usinas hidrelé-
tricas: Machadinho, Barra Grande e Campos 
Novos (compensação financeira, ICMS e ISS, 
este último proveniente da construção da 
UHBG). 

À disponibilidade de recursos, certa-
mente, corresponderão planos e projetos que 
deverão ser desenvolvidos já, considerando 
que bons planos demandam tempo. Para a sua 
elaboração haverá necessidade de envolver a 
coletividade para que esta se engaje no pro-
cesso e se conscientize de que Anita é uma 
alternativa viável. 

A cidade de Abdon Batista possui ape-
nas 756 habitantes e uma infraestrutura míni-
ma, capaz de suprir com dificuldades as ne-
cessidades de seus próprios habitantes. Situ-
ando-se no final do reservatório, longe dos ei-
xos viários que levam à usina, foi preservada 
do choque socioeconômico e cultural e poderá 
crescer saudavelmente, dispondo de mais re-
cursos para melhorar a sua infraestrutura e 
para dar apoio à exploração turística do lago, 
uma vez que a área mais propícia à ocupação 
antrópica fica nas imediações da sede do mu-
nicípio. Esta vocação poderá ser uma diretriz 
de desenvolvimento para Abdon Batista. 

Celso Ramos (797 hab), embora situada 
a apenas 4 km da obra, foi poupada de um 
verdadeiro massacre, uma vez que tudo o que 
a obra necessitava vinha de fora ou da cidade 
de Campos Novos, pois até bem pouco tempo 
atrás não havia contato entre as duas margens 
e o maior contingente de operários trabalhava 
na margem direita, onde fica o túnel de desvio, 
o vertedouro e a casa de força. 

Apesar das naturais queixas dos co-
merciantes, a inexistência de uma pressão 
maior sobre a cidade salvou-a de um impacto 
exagerado. Confinada entre os rios Canoas e 
Pelotas a cidade era polarizada por Campos 
Novos, através de precária ligação com 22 km 
de estrada de terra (travessia em balsa sobre o 
Rio Canoas e ponte pênsil para carros leves) e 
23 km em asfalto, perfazendo um total de 45 
km e, secundariamente, por Anita, da qual está 
afastada cerca de 27 km. O primeiro trajeto, 
uma vez concluída a Obra, ficou reduzido para 
apenas 29 km e o trecho BR-470 a Celso Ra-
mos, de aproximadamente 20 km, recebeu re-
vestimento asfáltico. 

Concluindo, é importante reconhecer 
que nas comunidades atingidas direta ou indi-
retamente, em todo o reservatório (rurais e ur-
banas), as pessoas acordaram de sua rotina 
letárgica. É compreensível assim, que estejam 
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na expectativa de alguma mudança e se colo-
quem à espera dos acontecimentos que lhes 
possam propiciar um estado ou condição à 
altura dos novos tempos. 

4.3 Novos Recursos Públicos 

A partir da geração de energia hidrelé-
trica, os municípios do seu entorno têm direito 
a novas receitas, sendo o ISSQN pelas ativida-
des de construção (apenas para os municípios 
que sediaram a obra: 70% para Campos Novos 
e 30% para Celso Ramos), a CFURH - Com-
pensação Financeira pelo Uso dos Recursos 
Hídricos (proporcionalmente a área inundada 
por município), e o ICMS pelo aumento do valor 
agregado decorrente da venda da energia pro-
duzida pela usina. 

4.3.1 ISSQN – Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza 

No caso das hidrelétricas, o ISSQN é 
um imposto transitório que tem grande reper-
cussão financeira durante a construção da obra 
principal. Após a construção pode existir even-
tualmente em obras complementares que se 
fizerem necessárias. É um imposto pago dire-

tamente pelos empreendedores às municipali-
dades e os municípios de Campos Novos e 
Celso Ramos arrecadaram, entre junho de 
2001 e janeiro de 2007, durante a construção – 
obras civis e montagem, a importância de R$ 
10.696.556,29, sendo R$ 7.810.037,98 para 
Campos Novos e R$ 3.021.007,06, para Celso 
Ramos. 

4.3.2 CFURH – Compensação Financeira 
pelo Uso de Recursos Hídricos 

A Compensação Financeira pela Explo-
ração de Recursos Hídricos para fins de gera-
ção de energia elétrica é um direito assegurado 
pelo Art. 20, parágrafo 10, da Constituição Bra-
sileira. A legislação complementar definiu que a 
compensação financeira corresponde a 6% 
sobre o valor da energia produzida, com distri-
buição dos recursos feita da seguinte forma: 
45% do total aos Estados; 45% aos Municípios 
diretamente atingidos; 4,4% à Secretaria de 
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambi-
ente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal; 
3,6% à Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL - e 2% à Secretaria de Ciência e Tec-
nologia. 

TABELA 5: DISTRIBUIÇÃO DA CFURH DA UHCN E OUTRAS USINAS* (VALORES EM R$) 

MUNICÍPIO 2011** 2010 2009 2008 2007 

ABDON BATISTA 1.169.243,17  1.895.646,84 1.545.893,63 1.614.287,18 1.171.009,61 

ANITA GARIBALDI 2.333.312,67 4.576.119,59 3.439.130,51 3.394.284,94 2.937.208,40 

CAMPOS NOVOS 1.499.898,56 2.489.732,65 2.006.580,01 2.074.101,81 1.572.354,53 

CELSO RAMOS 1.396.339,80 2.426.582,48 1.912.125,65 1.937.090,74 1.595.382,92 

TOTAL PAGO AOS MUNICÍPIOS  6.398.794,2 11.390.091,56 8.903.729,80 9.019.764,67 7.275.955,46 

* Machadinho, Barra Grande e Itá  ** 2011 - janeiro a junho 

Fonte: ANEEL 

O pagamento deve ser feito diretamente 
aos municípios, pelas companhias elétricas, até 
o último dia útil do segundo mês subsequente à 
ocorrência do faturamento, devendo essas 
companhias enviar à ANEEL a cópia do com-
provante de recolhimento. É vedada a aplica-
ção desses recursos em pagamento de dívidas 
e no quadro permanente de pessoal. Cabe à 
ANEEL o cálculo dos índices de participação 
de cada município no montante global. Na prá-
tica, a ANEEL calcula os índices de participa-
ção de cada município, publica-os e fornece 
cópia ao Banco do Brasil. Subdividido pelos 
vários sistemas existentes nas bacias hidrográ-
ficas, calcula, também, o depósito que cada 
usina deverá fazer com base na Tarifa de Refe-
rência estabelecida pela ANEEL para cada 
subsistema hídrico. 

Por não ser imposto não tem vinculação 
a gastos específicos e sua utilização depende-

rá unicamente da vontade dos executivos e 
legisladores municipais que poderão empregá-
los para sanar carências ou para alavancar 
atividades que incrementem o desenvolvimento 
econômico. As restrições limitam-se a não utili-
zação para pagamento de dívidas e pagamento 
de pessoal. 

4.3.3 ICMS – Imposto sobre Circulação de 
Mercadoria e Serviços 

A Constituição promulgada de 1988 ex-
tinguiu o Imposto Único sobre Energia Elétrica, 
de caráter federal, transferindo a taxação em 
benefício de Estados e municípios pelo ICMS. 

A implantação do novo imposto ocorreu, 
a partir de 1990, após longos debates, princi-
palmente pelo colegiado da SEFAN “Reunião 
dos Secretários da Fazenda” de todo o País. 
Definiu-se que entre alguns outros produtos, 
também a energia elétrica seria taxada apenas 
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no consumidor final. Assim, o produtor de 
energia elétrica não recolhe nenhum valor des-
te imposto, mas deve informar o montante dos 
valores da geração em sua origem. 

Contrariando várias Leis estaduais que 
faziam o rateio do valor da energia gerada en-
tre todos os municípios atingidos pelo empre-
endimento (Usina e Reservatório), houve deci-
são judicial atribuindo todo o valor da geração 
da energia ao município sede da usina, razão 
pela qual, hoje, há alguns municípios com altís-
simos valores adicionados e, consequentemen-
te, com um índice de participação considerável. 
Quanto aos demais municípios, são atribuídos 
apenas os valores calculados sobre o consumo 
local de energia. 

O rateio do ICMS entre os municípios 
de Santa Catarina é feito com base no IPM de 
cada município. O IPM é calculado numa com-
posição sendo uma parcela fixa de 15% distri-
buído igualmente entre todos os municípios do 
Estado (15/293 = 0,05119454) e outra variável, 
calculada com base na participação relativa do 
valor adicionado em dois anos consecutivos de 
cada município em relação ao valor adicionado 
total do Estado, com peso 85%. Assim, para 
calcular o IPM do ano 2010 deve-se calcular a 
participação relativa dos valores adicionados 
dos anos 2007 e 2008 com peso 85, obter a 
média aritmética destas participações relativas 
e somar a parte fixa (0,05119454) para obter o 
IPM. A parcela do ICMS a ser repassada é re-
sultante do produto do ICMS total arrecadado 
no Estado, que deve ser dividido entre todos os 
municípios, multiplicado pelo IPM. 

O VA do município de Campos Novos 
tem sua composição entre 40 e 43% do VA da 
energia gerada pela UHCN e, assim, recalcu-
lando-se os IPMs do município sem este VA, 
estima-se que os valores de ICMS atribuíveis 
ao da energia são os apresentados a seguir: 

TABELA 6: ICMS APÓS O SEGUNDO ENCHIMENTO 

CAMPOS NOVOS 2010 2011 

IPM com UHCN 1,0596374 1,0451801 

IPM sem UHCN 0,7053385 0,6160059 

Diferença em % 150,2310 169,6705 

ICMS com UHCN 27.419.249,43  29.338.596,89  

ICMS sem UHCN 18.251.388,01  19.528.985,17  

Diferença em R$ 9.167.861,42  9.809.611,72  

4.4 Usos Múltiplos e Potencialidades 
Turísticas 

Na região do entorno ao reservatório, 

mesmo nos municípios lindeiros, não há uma 
atração que “per si” possa constituir-se em um 
marco referencial para conferir-lhe uma identi-
dade marcante. O marco ou o ícone acima ci-
tado não será constituído por algo monumental, 
devido a sua inexistência. Às vezes coisas bem 
menos perceptíveis podem funcionar como 
chamariz para atrair clientes. No caso, pode-se 
citar o “Hotel Fazenda Serra do Panelão“ em 
Urubici, que tem uma vasta clientela, inclusive 
de origem europeia, que procura o local para o 
estudo de pássaros (cita-se ornitólogos ale-
mães, suíços, ingleses e espanhóis). 

FOTO 63: O CONJUNTO DO BRECHÓ (CASCATAS E 
FURNA) 

   

Destaca-se o município de Celso Ra-
mos com um patrimônio de 18 cascatas com 
mais de 30 metros de altura. No entanto, a dis-
tribuição espacial e localização dificultam a sua 
inserção em qualquer roteiro turístico que pos-
sa ser proposto. Assim parece mais sensato 
pensar na exploração da furna e das cascatas 
do Brechó, pela sua imponência, de forma inte-
grada com as atrações na margem do lago 
Machadinho. 

Tem-se falado sempre que o lago pos-
sui grande potencial de usos diferenciados e 
que a sua principal vocação seria de natureza 
turística, além de constituir-se em uma excep-
cional fonte de lazer para a população da regi-
ão. A análise efetuada (item 3, página 65) deli-
mitou com bastante acuidade estas potenciali-
dades. Estudos complementares foram realiza-
dos e realizados constam do presente Plano 
(Zoneamento de Usos, Código de Usos, Ocu-
pação Antrópica, Roteiros Turísticos, Trilhas 
Ecológicas). 

Os resultados da exploração destes 
usos poderão ser diversos, dependendo da 
compreensão efetiva das possibilidades, do 
empenho das prefeituras no sentido de elabo-
rar um plano de desenvolvimento turístico, da 
implantação da infraestrutura correspondente e 
da organização que irá gerir este novo comple-
xo de atividades.  

Caso não sejam adotadas providências 
como as recomendadas acima, o lago irá servir 
para recreio de algumas dezenas de famílias 
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que irão adquirir lotes (normalmente de forma 
irregular) e alguns esportistas irão construir sua 
rampa particular e trarão seus barcos para 
pescar. Esta densidade de uso, caso ocorra, se 
constituiria em um desperdício das reais opor-
tunidades, envolvendo perda de receita, de 
empregos e de oportunidades de lazer. 

As potencialidades do lago necessitam 
ser vistas, considerando a existência de outros 
lagos nas proximidades (Barra Grande, Ma-
chadinho e Itá). 

Por outro lado, os usos do lago podem 
ser potencializados quando a eles é adicionado 
o patrimônio natural extraordinário que fica si-
tuado nos cânions dos rios principais e seus 
tributários, principalmente a jusante da barra-
gem, envolvendo o reservatório da UHE Ma-
chadinho, nos municípios de Campos Novos, 
Celso Ramos e Barracão. Nesta região, há 
uma densidade de atrativos naturais que são 
passíveis de visitação, com certa facilidade, 
principalmente via reservatório da UHMA.  

A região da UHCN, devido ao desnível 
existente entre o altiplano e o atual reservatório 
propiciou as condições para implantação de 
mini-usinas que fizeram a história do desbra-
vamento da região, pois a maioria delas movi-
mentava serrarias e hoje fornecem energia ao 
sistema, ou para consumo de alguma indústria 
(uma usina no Rio Santa Cruz e duas no Rio 
Ibicuí). 

É perceptível que, para que o turismo 
na região se consolide, é necessário associar 
diversos atrativos, proporcionando alternativas 
de ocupação para diversas faixas etárias e pa-
ra interesses diferenciados, provocando a per-
manência do turista para o máximo de dias 
possível, embora a tendência seja que esta 
duração ocupe, na maioria das vezes, um final 
de semana. Outro turismo, este de temporada, 
poderá surgir à beira do lago. Eis alguns atrati-
vos que poderão ser associados: 

 belezas naturais, incluindo cascatas, 
cachoeiras, corredeiras, paredões, fur-
nas e cenários paisagísticos; 

 esportes radicais (rapel, canoagem e ra-
fting); 

 visitas a locais históricos (Rota “Vereda 
das Missões”, Passo do Pontão, Inver-
nada dos Negros); 

 visitas a Casas de Memória (resgate da 
memória histórica, arqueológica, cultural 
e paisagística); 

 passeios de barco pelos lagos; 

 pesca esportiva (pesque-pague ou no 

próprio lago); 

 esportes náuticos; 

 camping. 

É absolutamente desnecessário amor-
daçar o turismo em limites geográficos, quer 
em nível de município, quer em nível de esta-
do. Isto não interessa ao turista e nem aos em-
preendedores. 

Como visto anteriormente, a região não 
é vocacionada ao turismo rural uma vez que a 
mesma se situa muito distante dos centros que 
demandam clientela e existem regiões mais 
próximas a estes aglomerados urbanos (Lages, 
Painel, Urupema, Urubici, Bom Jesus da Serra, 
São Joaquim, São Pedro de Alcântara e Santo 
Amaro da Imperatriz) que, além de cultivarem 
as lides campeiras e as tradições, são envolvi-
das por cenários paisagísticos de valor consi-
derável e alguns, em ocasiões incertas, têm 
suas terras cobertas de neve. Neste caso, o 
incerto joga a favor porque muitos clientes fa-
zem várias tentativas para ver o espetáculo da 
serra coberta de branco. 

Não se está afirmando que não possam 
ser construídos hotéis-fazenda. O fato é que, 
se o potencial da região não é este, o local es-
colhido deve possuir particularidades próprias 
que agreguem valor àquele mínimo que todo 
hotel-fazenda possui. Numa primeira avaliação, 
recomenda-se manter uma proximidade com a 
BR-470 de modo a atrair, também, os clientes 
que por ela trafegam. É expectativa que esta 
rodovia, gradativamente aumente o número de 
veículos circulantes, principalmente quando for 
asfaltado o trecho entre Barracão e Lagoa 
Vermelha. 

Para dar continuidade ao processo co-
mo um todo, recomenda-se: 

a) discutir o diagnóstico e o prognóstico 
contidos no presente plano; 

b) estabelecer diretrizes de desenvolvi-
mento turístico e de uso do lago; 

c) formalizar uma associação para explo-
ração dos potenciais usos arrolados; 

d) desenvolver um planejamento integra-
do, envolvendo, eventualmente, o muni-
cípio de Barracão; 

e) estabelecer uma sequência lógica de 
ações que permitam atrair investidores; 

f) executar a infraestrutura básica neces-
sária (acessos, estradas, energia elétri-
ca, água potável, mirantes, paradouros, 
trapiches, rampas de acesso); 

g) executar projetos (diretamente ou atra-
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vés de terceiros) de Marinas, loteamen-
tos e Clubes Náuticos; 

h) fazer a promoção de produto, após defi-
nir um público-alvo prioritário. 

É fundamental que o poder público este-
ja envolvido, uma vez que cabe a ele, no míni-
mo, estabelecer a legislação municipal que 
permita o desmembramento de lotes rurais de 
determinadas zonas propícias à ocupação, de 
lotes urbanos, e prover, no mínimo, a infraes-
trutura de acesso. 

O que foi aqui colocado são insumos e 
idéias pretensamente exequíveis. Não se pre-
tendeu propor coisas inatingíveis, mas potenci-
alidades capazes de tornarem-se realidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DE USOS DA ÁGUA E DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 
 

UHCN 

 

CAPÍTULO III – ZONEAMENTO E CÓDIGO DE USOS  87 

 

 

I I I  –  ZONE AMENTO E CÓDIGO DE 
USOS 

 

 

1 ANTECEDENTES 

Até o final da segunda metade do sécu-
lo XX as concessionárias dos grandes empre-
endimentos hidrelétricos constituíam-se em 
empresas governamentais (estaduais ou fede-
rais), enquanto que os da iniciativa privada re-
sumiam-se, na maioria das vezes, a pequenas 
centrais geradoras, normalmente destinadas a 
produzir energia para o autoconsumo. 

Já no governo de Getúlio Vargas foi cri-
ada a CHESF e, posteriormente, em Minas 
Gerais, a CEMIG, (no governo de Juscelino 
Kubitscheck). A partir do surto desenvolvimen-
tista da década de 60, foram criadas outras 
empresas entre as quais se destacaram FUR-
NAS (Região Sudeste), CESP (São Paulo), 
CEMIG (Minas Gerais), CEEE (Rio Grande do 
Sul), COPEL (Paraná), ELETROSUL (Região 
Sul) e ELETRONORTE (Região Norte). 

O Estado, movido por seus múltiplos in-
teresses e considerando as oportunidades de 
desenvolvimento paralelas à geração de ener-
gia, passou a criar projetos específicos como, 
por exemplo, em nível federal, a SUVALE - 
Superintendência do Vale do São Francisco, 
que tinha como propósito a implementação de 
projetos de desenvolvimento relacionados com 
irrigação. Outros órgãos com finalidades seme-
lhantes foram criados nos rios Pardo, Tietê e 
Paraíba do Sul em São Paulo. 

Os Planos de Desenvolvimento Regio-
nais foram amplamente difundidos no Estado 
de São Paulo, porém muitos resultaram em 
êxitos escassos enquanto outros jamais foram 
implantados. De um modo geral os projetos 
efetivamente implementados, às vezes somen-
te em parte, estavam vinculados à navegação 
(São Francisco, Tietê-Paraná) e à irrigação 
(São Francisco). 

Por motivos não exatamente esclareci-
dos, estes Planos passaram a ser elaborados 
para quase a totalidade das usinas hidrelétricas 
brasileiras, mesmo não se constituindo em uma 
exigência legal, e assumiu diversas configura-
ções quanto ao seu conteúdo. 

Em meados da década de oitenta pas-

sou-se a utilizar o conceito de Inserção Regio-
nal, cujo objetivo era o de associar os interes-
ses e oportunidades do empreendimento com 
os da região do entorno, que assim seria “res-
sarcida” pelos transtornos gerados pela Obra. 
Este objeto jamais foi efetivamente explicitado 
e variava de empreendimento para empreen-
dimento, embora servisse de argumento em 
situações negociais ou de crise, quando a ex-
pressão “a Obra vai trazer progresso à região” 
era utilizada como contrapartida a determina-
dos prejuízos que se apresentavam, às vezes, 
de forma clara e em outras, difusa.  

O resultado final, da implantação da 
maioria das usinas hidrelétricas, gerava frustra-
ções, pois consolidava a consciência de que a 
energia era usufruída por terceiros, desconhe-
cidos, sem que houvesse uma efetiva contra-
partida, pois os raros benefícios, quando existi-
am eram passageiros e cessavam com o tér-
mino da construção, embora alguns impactos 
negativos se tornassem permanentes.  

A construção de novos empreendimen-
tos, por estes motivos e devido à ação organi-
zada da população atingida, gerava resistên-
cias gradativamente mais expressivas. 

A partir da instituição da Resolução 
CONAMA108 nº 001 de 26 de janeiro de 1986 
(como consequência da Lei nº 6938 de 31 de 
agosto de 1981, que instituiu a Política Nacio-
nal do Meio Ambiente), a Licença Prévia é con-
cedida a partir da conclusão do Estudo de Im-
pacto Ambiental (EIA), cujo sumário (em lin-
guagem simplificada para entendimento do 
público em geral) é representado pelo Relatório 
de Impacto Ambiental (RIMA). A partir destes 
relatórios é elaborado o Projeto Básico Ambien-
tal (PBA) que contém uma relação dos progra-
mas necessários para solucionar, mitigar ou 
compensar os problemas ambientais gerados 
ou potencializados pelo empreendimento.  

A elaboração de Planos Diretores em 
empreendimentos hidrelétricos ocorreu, inicial-
mente, mais por liberalidade do empreendedor 
e posteriormente por exigência dos órgãos am-

                                                
108

 CONAMA = Conselho Nacional de Meio Ambiente 



PLANO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DE USOS DA ÁGUA E DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 
 

UHCN 

 

CAPÍTULO III – ZONEAMENTO E CÓDIGO DE USOS  88 

bientais, isto é, tornou-se uma condicionante do 
licenciamento ambiental, tanto para a emissão 
da Licença de Instalação (sendo o Plano um 
dos Programas do PBA) quanto à de Operação 
(com o Plano já elaborado). 

A instituição da “Compensação Finan-
ceira pela Utilização de Recursos Hídricos para 
Geração de Energia Hidrelétrica” (6 % do valor 
da energia produzida, dos quais 45 % são des-
tinados aos municípios atingidos proporcional-
mente à área inundada) e o ICMS que é pago 
aos municípios, essencialmente aos que sedi-
am as obras de geração, levou a questão do 
ressarcimento do discurso à prática. Esta deci-
são, além de conferir mais justiça ao processo, 
dispensava a duvidosa argumentação em rela-
ção à existência futura de compensações reais 
ou virtuais, pois estas eram agora definidas em 
lei. Tornou-se possível a partir deste momento, 
com razoável nível de precisão, informar a ca-
da município qual o acréscimo de receita que 
iria ocorrer, a partir de que período e qual a sua 
duração (para as receitas temporárias). 

Aos 6 % da compensação destinada 
aos municípios e estados foi acrescido um va-
lor correspondente a 0,75 % (passando o per-
centual para 6,75 %). Desta receita adicional 
7,5 % destinam-se à cobertura de necessida-
des financeiras da ANA (operacionais) e 92,5 % 
devem ser aplicados em projetos ambientais, 
preferencialmente na mesma bacia hidrográfica 
em que foram gerados, transformando-se em 
uma fonte compensatória complementar, desde 
que os municípios se habilitem para tanto. 

Com o tempo, o conteúdo dos Planos 
foi sendo definido, de modo que os principais 
produtos passaram a ser o diagnóstico da regi-
ão sem o empreendimento e o prognóstico do 
cenário emergente que através da associação 
das potencialidades preexistentes com os usos 
múltiplos resultantes da formação do reservató-
rio, elencavam as oportunidades de desenvol-
vimento para a região do empreendimento.  

Atualmente a principal abordagem é o 
de conservação ambiental (da água e do entor-
no do reservatório) com o objetivo claro de ob-
ter sustentabilidade no processo de apropria-
ção pelo homem dos novos usos e oportunida-
des gerados pela formação do reservatório.  

A partir desta visão o Plano para a Usi-
na Hidrelétrica Campos Novos recebeu uma 
denominação que, além de estar em conso-
nância com a terminologia adotada pela Reso-
lução CONAMA 302/02, pretende traduzir a 
preocupação com a sustentabilidade do pro-
cesso: “Plano de Conservação Ambiental e Uso 

das Águas e do Entorno do Reservatório”. 

1.1 Da Necessidade 

Com maior ou menor intensidade, a 
pressão do uso antrópico sobre o meio, repre-
sentado essencialmente pela água e APP do 
reservatório, deverá ocorrer, pois se trata de 
um fato que vem se repetindo na prática, em 
outros empreendimentos hidrelétricos. 

Para viabilizar a convivência do homem 
com o meio gerado, foi fundamental analisar as 
potencialidades de uso e as fragilidades do 
contexto, disciplinando o seu uso em conformi-
dade com as tipologias de restrições. 

Era necessário, portanto, estabelecer 
um Zoneamento e um Código de Usos, ou seja, 
uma regulamentação do uso destas áreas, 
sempre que houvesse necessidade de suple-
mentação da legislação convencional.  

1.2 Características do Entorno do Lago 

O reservatório da Usina Hidrelétrica 
Campos Novos se insere numa região de tran-
sição geomorfológica. Próximo ao eixo da Usi-
na, as margens (do vale em V) são extrema-
mente íngremes (município de Campos Novos 
e Celso Ramos) tornando-se mais suaves no 
final do reservatório, principalmente no municí-
pio de Abdon Batista e no final do município de 
Anita Garibaldi. 

De uma forma geral, há uma boa cober-
tura vegetal próximo ao reservatório, fato que é 
resultado da declividade acentuada do terreno, 
o que inibiu a exploração com outros usos, 
além da extração da madeira de valor comerci-
al. Destaca-se uma grande mancha vegetal à 
margem esquerda do Rio Ibicuí, situada na 
divisa dos municípios de Campos Novos e Ab-
don Batista com aproximadamente 2.000ha. 
Parte significativa desta área, no município de 
Campos Novos, foi adquirida pela Enercan e 
doada ao Governo do Estado de Santa Catari-
na como compensação ambiental, sendo trans-
formada no Parque Estadual Rio Canoas109 
pelo Decreto nº 1.871, de 27 de maio de 2004. 
É uma unidade de conservação da floresta om-
brófila mista ou floresta de araucária e ocupa 
uma área de aproximadamente 1.200ha. 

Em muitas propriedades do entorno do 
reservatório, por falta de opções, as famílias 
exploravam as terras marginais, algumas ve-
zes, até com alta declividade. Com o remane-
jamento, quando do processo de implantação 
do empreendimento, para outros lugares estas 
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 Dados do Parque constantes no site www.fatma.sc.gov.br, 
acessado em 02 de julho de 2010. 
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áreas remanescentes com conflito de uso, mui-
tas vezes, foram reconvertidas à condição de 
preservação permanente sendo incorporadas 
na APP do reservatório. 

Na bacia incremental (de contribuição 
lateral) do reservatório existem 22 tributários de 
maior significância que apresentam faixa ciliar 
razoavelmente preservada nos dois primeiros 
terços (a partir da barragem) e parca preserva-
ção no terço final onde o relevo é mais plano e, 
assim, o solo é explorado, muitas vezes, prati-
camente até a linha d’água. 

A infraestrutura viária do entorno do la-
go é do tipo divergente, considerando-se como 
linha-base o próprio Rio Canoas, isto é, ela 
inicia no rio e flui em direção às sedes munici-
pais (ou vice-versa) integrando-se à malha re-
gional.  

A travessia entre as margens do reser-
vatório ocorre em quatro pontos (sobre a bar-
ragem, na ponte da SC-456 e em duas balsas). 
As três últimas travessias se localizam no últi-
mo terço do reservatório, a partir da localidade 
de Barra do Arroio Bonito onde, em certos tre-
chos, existe uma malha viária paralela ao rio, 
predominantemente no município de Abdon 
Batista e em menor grau, no de Anita Garibaldi. 

Esta organização do sistema viário é 
consequência das características do relevo que 
restringiram a exploração das margens do Vale 
do rio Canoas. Em contrapartida, contribuiu 
para a preservação da vegetação marginal, 
principalmente nos primeiros dois terços do 
reservatório. 

1.3 Delimitação da Área de Intervenção 

Área de intervenção é o termo aqui utili-
zado para definir aquela que foi contemplada 
com um código de usos específico com a finali-
dade principal de manter ou prover condições 
para conservar a saúde do corpo hídrico, a 
beleza paisagística e a estabilidade geológica 
das margens. Embora este território já esteja 
sob a égide de legislações específicas, foram-
lhe adicionadas complementações, principal-
mente em função das resoluções do CONAMA 
302/02, 303/02 e 369/06.  

Assim, poder-se-ia definir a área de in-
tervenção como sendo aquela composta pelo 
Canteiro de Obras, o reservatório e sua APP. 

2 RESPONSABILIDADES DE GEREN-
CIAMENTO 

As águas e a APP do reservatório têm 
os seus usos vinculados a uma série de ór-

gãos, cuja função e competência aplicável ao 
presente Plano são esclarecidas, individual-
mente, com mais detalhes no item Responsabi-
lidades Institucionais, do Volume Anexo, no 
entanto é importante destacar que as diversas 
entidades envolvidas devem se manifestar den-
tro das suas responsabilidades estabelecidas 
antes da liberação do uso do lago, como 
exemplo: Capitania dos Portos sobre rotas de 
navegação e outras respectivamente. 

A seguir é apresentada uma visão con-
junta das atribuições, de forma sumária, dos 
diversos órgãos e instituições com responsabi-
lidades sobre os usos considerados no Zonea-
mento e no Código propostos no presente Pla-
no. 

2.1 Responsabilidades gerais 

Na eventualidade de ocorrer demandas 
para exploração de jazidas de cascalho, areia 
ou de águas termais, esta implicará no envol-
vimento do DNPM (Departamento Nacional de 
Produção Mineral), órgão encarregado da con-
cessão para pesquisa e da outorga de lavra. 

O IPHAN – Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional é responsável por su-
pervisionar o resgate dos sítios arqueológicos 
inventariados e aqueles que ainda poderão ser 
descobertos, bem como do patrimônio históri-
co-cultural e paisagístico. 

2.2 Do corpo d’água 

A gestão dos recursos hídricos no Brasil 
é regulamentada pela Lei Federal n° 9.433 de 8 
de janeiro de 1997, que instituiu a Política Na-
cional de Recursos Hídricos e criou o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídri-
cos. Esta Lei determina que o uso da água de-
va ser autorizado pelo poder público e, prevê 
penalidades para todos aqueles usuários que 
não possuírem a outorga110 de direito de uso.  

Em corpos hídricos de domínio da Uni-
ão (aqueles que não se restringem a uma uni-
dade da Federação) e em reservatórios cons-
truídos com recursos da União, a Agência Na-

cional de Águas - ANA é a instituição responsá-
vel111 pela análise técnica para a emissão da 
outorga; tanto a preventiva como a de direito de 
uso dos recursos hídricos. Para rios estaduais 
esta competência é do Estado, no caso de 
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 Instrumento de gerenciamento dos recursos hídricos que 
auxilia no controle quali-quantitativo da água adequado aos 
atuais e futuros usos, minimizando os conflitos entre os diversos 
setores usuários para evitar impactos ambientais negativos aos 
corpos hídricos. A outorga tem um prazo determinado, nos ter-
mos e nas condições expressas no respectivo ato administrativo. 
111

 Fonte: http://www2.ana.gov.br, acessado em 09/07/2010. 

http://www2.ana.gov.br/
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Santa Catarina, o órgão gestor é a SDS - Se-
cretaria de Estado do Desenvolvimento Susten-

tável responsável pelo controle e regularização 
dos diversos usos e usuários de recursos hídri-
cos.  Independe da outorga o uso da água para 
a satisfação das necessidades de pequenos 
núcleos rurais; as derivações, captações e lan-
çamentos (tanto do ponto de vista de vazão 
como de carga poluente) e as acumulações de 
volumes de água, consideradas insignificantes. 

Ainda, todos que utilizam a água (indús-
trias, agricultores, irrigantes, piscicultores, mi-
neradores, hidrelétricas, companhias de sane-
amento, etc) de rios, córregos ou outras fontes 
(superficial ou subterrânea) para captar, extrair 
ou lançar efluentes deverão se cadastrar gratui-
tamente junto ao SDS. As informações deste 
cadastro112 auxiliarão na elaboração de Planos 
Estratégicos de Gestão Integrada da Bacia 
Hidrográfica com diagnóstico da demanda, da 
disponibilidade e dos conflitos existentes. Com 
este balanço hídrico o Comitê da Bacia terá 
condições para estabelecer os critérios de con-
trole dos usuários para a implementação da 
outorga de direito de uso dos recursos hídricos 
e definidos os usos insignificantes que não re-
querem outorga. 

Ao Ministério de Pesca e Aqüicultura, 
cabe a formulação de políticas e diretrizes para 
o desenvolvimento e o fomento da produção 
pesqueira e aqüícola e, especialmente, a pro-
moção, a execução e a avaliação de medidas, 
programas e projetos de apoio ao desenvolvi-
mento da pesca artesanal e industrial. Além, 
são de sua responsabilidade as ações voltadas 
à implantação de infra-estrutura de apoio à 
produção e comercialização do pescado, de 
fomento à pesca e aqüicultura, a organização e 
manutenção do Registro Geral da Pesca113, a 
normatização e o estabelecimento de medidas 
que permitam o aproveitamento sustentável 
dos recursos pesqueiros. Por fim, cabe-lhe su-
pervisionar, coordenar e orientar, em articula-
ção com o Distrito Federal, Estados e Municí-
pios, programas racionais de exploração da 
aqüicultura em águas públicas e privadas. No 
estado de Santa Catarina a Secretaria de Esta-

do da Agricultura e da Pesca possui um pro-
grama denominado Pesca Boa cujo objetivo é 
desenvolver a cadeia produtiva da piscicultura 
de águas interiores e valorizar a pesca artesa-
nal. 
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 O cadastramento é apoiado pelo Projeto PRAPEM/ Microbaci-
as 2. 
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 Lei 11.959, de 29 de junho de 2009. 

A Marinha do Brasil cabem as atribui-
ções definidas pelo artigo 17.º da Lei comple-
mentar n.º 97, de 09 de julho de 1999 e no arti-
go 3º da Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 
1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego 
aquaviário em águas de jurisdição nacional. No 
desempenho das atividades inerentes ao cum-
primento desses dispositivos legais, a Capita-
nia dos Portos cumpre as Normas da Autorida-
de Marítima (NORMAM), que contempla precei-
tos concernentes à segurança da navegação, 
salvaguarda da vida humana no mar e águas 
interiores, ordenamento do espaço aquaviário e 
prevenção da poluição hídrica causada por 
embarcações. 

 

Os municípios atingidos pela UHCN en-
contram-se sob a jurisdição da Delegacia da 

Capitania dos Portos de Itajaí, com exceção do 
município de Anita Garibaldi que é atendida 
pela Capitania dos Portos de Santa Catarina 
(em Florianópolis). Especificamente para o ca-
so do reservatório da UHCN este se encontra 
inteiramente sob a jurisdição da Delegacia de 
Itajaí. 

Ao IBAMA, ou por delegação deste aos 
órgãos estaduais e/ou municipais, compete a 
determinação dos períodos de defeso, dos ta-
manhos mínimos de peixes pertencentes a 
espécies sob proteção e a preservação de ou-
tras, do tamanho mínimo das malhas e as zo-
nas de restrição de pesca (foz de rios e próxi-
mo à barragem). 

À FATMA cabe o acompanhamento da 
qualidade ambiental da água do lago, através 
da fiscalização da execução dos programas 
ambientais, bem como das condicionantes das 
licenças emitidas para a UHCN. Ainda, é res-
ponsável pelo licenciamento ambiental de usos 
como: estações de tratamento de água, esgoto 
e efluentes industriais (de ocorrência pouco 
provável no reservatório) além de outros usos 
viáveis como marinas, garagens náuticas, pla-
taformas de pesca, atracadouros, trapiches, 
diques e garagens náuticas, seja por si ou pela 
municipalidade, caso esta esteja habilitada, 
quando o impacto for considerado local. Quan-
do da implantação de praias artificiais, exigirá 
estudos quanto à sua balneabilidade, além de 
outras medidas que forem cabíveis. 

Cabe ao Empreendedor suplementar-
mente às responsabilidades dos órgãos oficiais 
anteriormente citados: 

 a definição do projeto e a implementa-
ção da área de segurança  com exclu-
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são de uso, através de uma corrente si-
nalizadora e de bloqueio, a ser colocada 
transversalmente ao reservatório ou ao 
rio, tanto à montante quanto à jusante 
da barragem (com uso restrito aos fun-
cionários da UHCN ou profissio-
nais/consultores por ela autorizados);  

 o acompanhamento de todos os even-
tos que afetem ou possam vir a afetar a 
qualidade ambiental do reservatório e 
de sua APP, principalmente nas áreas 
de sua propriedade; 

 a divulgação das características do no-
vo ambiente junto à população local e, 
principalmente, aos usuários do lago, 
não só para efeitos de simples repasse 
de conhecimentos como para salva-
guarda da vida humana, devendo, para 
tanto ser utilizados todos os meios dis-
poníveis, incluindo educação ambiental, 
edição de material de divulgação, carto-
grafia adequada às diversas necessida-
des (de acordo com o tema), implemen-
tação de uma sinalização marginal de 
segurança destinada à orientação dos 
navegantes, especialmente para situa-
ções de emergência; 

 participação, com membros permanen-
tes, tanto do Comitê Canoas, quanto de 
outras instituições, com atribuição ou 
vínculo gerencial nesta bacia incremen-
tal, quando couber;  

 manutenção de uma equipe permanen-
te de acompanhamento e vigilância, cu-
jas atribuições e procedimentos são de-
finidos no Plano de Gestão Ambiental e 
Sociopatrimonial. 

Independente da ética, da consciência 
ou da boa vontade adotada em relação à ma-
nutenção ou melhoria das condições ambien-
tais do lago e da região de influência direta, a 
Constituição de 1988 consagrou no Direito o 
princípio da responsabilidade objetiva, pelo 
qual todo empreendedor de atividade de risco é 
o responsável primeiro por quaisquer danos 
dele advindos, independente de culpa, bastan-
do apenas que se estabeleça nexo e causali-
dade. 

Além deste princípio consagrado, cons-
tam também no direito brasileiro os princípios 
de prevenção e precaução, pelos quais se im-
põe ao empreendedor a responsabilidade de 
evitar danos previsíveis através do emprego da 
melhor técnica e medidas preventivas conheci-
das comumente, assim como o emprego de 
medidas cautelares para minimizar quaisquer 

danos decorrentes de fatos imprevisíveis.  

Na prática, ressalvado o direito de re-
gressão (ao verdadeiro culpado), estes instru-
mentos, além de induzir a medidas preventivas, 
transformam o empreendedor em observador 
das ocorrências do contexto, mesmo quando 
as ações de fiscalização e intervenção sejam 
de competência de outros órgãos. 

2.3 Do entorno ao reservatório 

A qualidade d’água do reservatório 
Campos Novos é predominantemente depen-
dente da água afluente pelo Rio Canoas com 
contribuições pouco significantes da bacia in-
cremental, uma vez que a área de drenagem é 
pequena (o Rio Ibicuí, de porte intermediário, é 
o seu maior afluente). 

Mesmo que a pressão antrópica sobre a 
APP do reservatório venha a ser expressiva, a 
sua contribuição em relação à alteração da 
qualidade d’água (piora) é estimada como pe-
quena, mesmo que não negligenciável. 

2.3.1 Bacia incremental e Áreas confron-
tantes com a APP do Reservatório 

O gerenciamento da bacia incremental, 
de forma genérica, é de responsabilidade das 
Prefeituras Municipais. Na prática, verifica-se 
que muitas destas atividades são geridas pelo 
Estado (construção de estradas, redes de dis-
tribuição de energia elétrica, escolas, teleco-
municações, assistência técnica agrícola, entre 
outras).  

Para que se obtenha um adequado con-
trole da qualidade ambiental nesta escala, é 
necessária, preferencialmente, a adoção de 
procedimentos que congreguem os interesses 
das diversas partes envolvidas, em especial a 
dos Estados, dos Municípios e do Comitê Ca-
noas.  

A participação do Estado se intensifica-
rá quando a bacia for objeto de projetos que 
envolvam a criação de microbacias. É interes-
sante ressalvar que não existem redes hídricas 
municipais, uma vez que estas pertencem ao 
governo federal ou estadual. No caso do Rio 
Canoas, toda a rede hídrica a ele afluente é de 
natureza estadual e tem sua regularização sob 
tutela da Secretaria Estadual do Desenvolvi-
mento Sustentável, conforme disposto na Porta-

ria SDS 025, de 2 de agosto de 2006. 

O gerenciamento de usos da área con-
frontante à APP do reservatório é definido pe-
las municipalidades que tem esta macro-
atribuição (Plano Diretor e legislações comple-
mentares) incluindo-se neste contexto a defini-
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ção dos limites das áreas rural e urbana.  

Para assuntos específicos comparecem 
o Órgão Ambiental Competente (conforme o 
porte e o grau de impacto a FATMA ou órgãos 
ambientais municipais), o INCRA, o IPHAN, as 
Prefeituras, a Delegacia da Capitania dos Por-
tos e, indiretamente, o Empreendedor. 

Esta área é constituída basicamente por 
propriedades rurais e nas quais o ordenamento 
fundiário é de responsabilidade do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA), órgão federal responsável, entre ou-
tras funções, pelo gerenciamento da estrutura 
fundiária nacional114 mediante o cadastramento 
e certificação dos imóveis rurais, contribuindo 
para as políticas de inclusão social e desenvol-
vimento sustentável. 

2.3.2 APP do reservatório 

As terras marginais ao espelho d’água, 
adquiridas pelo Empreendedor na qualidade de 
Áreas Preservação Permanente (APP), com 
largura variável e uma área de 1.877,88ha, 
destinam-se principalmente à proteção ambien-
tal das águas do reservatório e de suas mar-
gens. Cabendo-lhe implantar os Programas do 
PBA, dentre eles, destaca-se o de Recupera-
ção/ Revegetação desta área. A APP de reser-
vatórios artificiais historicamente sofre uma 
maior pressão antrópica, seja pelas ocupações 
comuns ao meio rural (tanto do solo para fins 
agropastoris, quanto da água do reservatório 
para a dessedentação de animais), seja pelas 
demandas de área de lazer e de exploração 
turística (das margens e do lago). 

Ainda, mantém um sistema de gerenci-
amento desta APP, em caráter permanente, 
com o objetivo de garantir a sua integridade e 
que os usos (devidamente licenciados, aprova-
dos e/ou autorizados) ocorram de forma sus-
tentada. Este sistema envolve uma equipe de 
fiscalização e monitoramento, ambiental e so-
ciopatrimonial, contínua e rotineira que inibe 
e/ou equaciona as ocupações ilegais e as in-
tervenções humanas ilegais ou prejudiciais à 
saúde do reservatório e de sua APP.  

Para que um uso antrópico possa ocor-
rer em área de APP é necessário, conforme o 
caso, a anuência de diversos órgãos, além da 
autorização do EMPREENDEDOR, na qualidade 
de proprietário e responsável primeiro pela 
qualidade ambiental, do reservatório e de sua 

                                                
114

 Para obter o conhecimento da malha fundiária foi regulamen-
tado (Decreto 4.449/02 e no Decreto 5.570/05) a necessidade do 
georreferenciamento

 
dos imóveis rurais, incluindo sua descrição 

para os casos de transferência, desmembramento, remembra-
mento e parcelamento.  

APP. A seguir são citados os principais respon-
sáveis pelo gerenciamento desta área e suas 
principais atribuições. 

À Delegacia da Capitania dos Portos de 

Itajaí cabe, entre outras, cadastrar, autorizar e 
fiscalizar empreendimentos que servem de 
apoio às atividades náuticas, envolvendo proje-
tos de clubes náuticos, colônias de pescadores, 
marinas, rampas, trapiches, pórticos, carreiras 
e equipamentos assemelhados. 

A FATMA é responsável por aprovar o 
PCAU com o seu Zoneamento e o respectivo 
Código de Usos. Compete-lhe também analisar 
as solicitações de usos115 (CONAMAs 302/02 e 
369/06) que envolvam áreas da APP do reser-
vatório e emitir, ou não, a respectiva licença 
ambiental (Decreto Estadual 14.250/81 e con-
forme porte e modalidade da atividade – CON-
SEMA 01/06 e a CONAMA 302/02). Caso o 
município esteja devidamente habilitado poderá 
avaliar os usos considerados de baixo impacto 
ambiental ou de impacto local (CONAMA 
369/06, Resoluções do CONSEMA 01/06, 
02/06, 03/08 e 04/08).  

Ainda, por si ou através de terceiros 
(órgãos ambientais municipais), lhe compete a 
fiscalizar, acompanhar e controlar os níveis de 
poluição urbana e rural, a aplicação de penali-
dades administrativas; a geração e dissemina-
ção de informações relativas ao meio ambiente; 
o monitoramento, principalmente no que diz 
respeito à prevenção e controle de desmata-
mentos, queimadas e incêndios florestais; o 
apoio às emergências ambientais; a execução 
de programas de educação ambiental; a elabo-
ração do sistema de informação e o estabele-
cimento de critérios para a gestão do uso dos 
recursos faunísticos, pesqueiros e florestais, 
dentre outros.  

Além da autorização da Delegacia da 
Capitania dos Portos e do licenciamento do 
Órgão Ambiental competente é necessário ob-
ter a aprovação do projeto e o alvará de cons-
trução da Prefeitura Municipal (com posterior 
“habite-se”), e a autorização de uso da respec-
tiva área onde esta será implantada por parte 
do EMPREENDEDOR. 

O Empreendedor é responsável pela 
implantação dos Programas do PBA, o cum-
primento das condicionantes contidas nas Li-
cenças Ambientais, o estabelecimento de um 

                                                
115

 Os usos antrópicos possíveis de serem implantados em áreas 
de preservação permanente vão desde a implantação de aces-
sos, equipamentos náuticos ou outros para fins de uso social, 
público de lazer ou recreacional previstos na atual legislação e 
supervenientes. 
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sistema de fiscalização rotineiro e planejado 
que iniba ocupações indevidas ou, ainda, que 
tome as medidas necessárias para a retirada 
das obras clandestinas, em qualquer estágio 
construtivo. A esta equipe cabe estabelecer os 
registros das irregularidades em formulários 
próprios (acompanhados de imagens) que se-
rão utilizados para a mobilização dos órgãos 
com jurisdição sobre o evento e/ou integrarem 
os relatórios de atividades encaminhados peri-
odicamente à FATMA. 

Recomenda-se que o interessado em 
utilizar parte da APP do reservatório faça uma 
consulta preliminar ao Empreendedor que o 
orientará quanto a adequabilidade dos usos 
pretendidos ao disposto no presente Zonea-
mento e Código de Usos e quais os órgãos 
deverão ser consultados. O requerente deverá 
submeter o projeto técnico à consulta dos de-
mais órgãos responsáveis pelo gerenciamento 
desta área e obter as devidas autoriza-
ções/licenças. Somente então, o Empreende-
dor, responsável pela manutenção e conserva-
ção desta área, poderá emitir, ou não, a con-
cessão do “Direito a Passagem” ou da “Cessão 
Gratuita de Uso” sobre áreas da APP do reser-
vatório (servidão de passagem ou de uso de 
terras de sua propriedade). 

2.4 Considerações finais 

De uma forma geral, qualquer uso, in-
dependente de sua natureza e localização, está 
atrelado a órgãos que o gerenciam, indepen-
dentemente do EMPREENDEDOR (com conces-
são específica para o uso da água para a gera-
ção de energia hidrelétrica e responsável pela 
manutenção e conservação da qualidade am-
biental da água e da APP, dentre outras). 

No entanto, como lhe são imputadas as 
conseqüências legais e penais de usos inade-
quados que venham a prejudicar a qualidade 
ambiental do lago e de seu entorno (APP), o 
Empreendedor constitui-se num dos principais 
interessados para que os usos ocorram dentro 
de princípios de sustentabilidade, imprescindí-
veis a um desenvolvimento equilibrado e conti-
nuado. Assim, as concessões de “Direito a 
Passagem” e as Cessões Gratuitas de Uso só 
serão concedidas para as atividades não polu-
entes e que não impliquem em riscos a esta 
área e aos seus usuários. 

A determinação do tipo de uso e ocupa-
ção na APP, considerada no presente Plano, 
teve a sua regulamentação fundamentada prin-
cipalmente nas legislações de ordem ambiental 

de nível federal116 como o Código Florestal 
Brasileiro, as Resoluções do Conselho Nacio-
nal de Meio Ambiente: CONAMA 302/02, 
303/02 e a 369/06, além do Código Florestal 
Estadual e Resoluções do CONSEMA.  

3 SUBSÍDIOS PARA O ZONEAMENTO 

O Zoneamento e o Código de Usos aqui 
proposto, abrange as áreas do Canteiro de 
Obras da UHCN, do reservatório e da sua APP. 
O espelho d’água, tanto a jusante quanto a 
montante da barragem e da casa de força, 
possuem restrições ao uso, por questões de 
segurança ao usuário e à operação do reserva-
tório, sendo este trecho demarcado por corren-
tes sinalizadoras e de bloqueio à passagem. O 
restante do lago possui condições para usos 
diversos, porém os que envolvem contato pri-
mário e piscicultura estão condicionados à qua-
lidade da água, no local específico. O lago não 
possui restrições à navegação, porém a menor 
profundidade no seu último terço e suas confi-
gurações são similares ao do antigo leito do rio. 

O desmatamento efetuado no período 
de implantação do empreendimento teve como 
critério assegurar um calado mínimo de 5 me-
tros quando o reservatório estivesse em seu 
nível mínimo de operação (cota 655). Assim, 
nos dois primeiros terços do reservatório foi 
efetuado desmatamento numa faixa de 15 me-
tros, entre as cotas 660 e 645 metros, e, no 
terço final, onde o relevo é mais plano, o des-
matamento foi efetuado desde as margens do 
antigo leito do rio até o nível normal de opera-
ção do reservatório (660 metros). Portanto a 
vegetação submersa, não se constitui em obs-
táculo para a navegação. 

A seguir são descritos os principais cri-
térios que nortearam a definição do zoneamen-
to e código de usos proposto neste Plano. 

3.1 Declividade 

Ao se examinar a legislação vigente, 
especialmente a Lei Florestal e a Lei do “parce-
lamento do solo urbano”, percebe-se que exis-
tem leis suficientes para um uso adequado do 
solo. Assim, a Lei nº 6.766 de 19/12/1979 (Alte-
rada pela Lei nº 9.785 de 29/01/1999), dispõe 
em seu artigo terceiro que: 

“Somente será admitido o parcelamento 
do solo, para fins urbanos em zonas ur-
banas, de expansão urbana ou de ur-
banização específica, assim definidas 

                                                
116

 Partiu-se da premissa de adotar legislações mais restritivas ao 
uso, ou seja, mais conservacionistas ambientalmente. 
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pelo Plano Diretor ou aprovadas por lei 
municipal (redação dada pelo caput da 
Lei nº 9.785 de 29/01/1999): 

Parágrafo único: Não será permitido o 
parcelamento do solo: 

I. em terrenos alagadiços e sujeitos a 
inundações, antes de tomar as provi-
dências para o escoamento das águas; 

II. em terrenos que tenham sido aterrados 
com material nocivo à saúde pública, 
sem que sejam previamente saneados; 

III. em terrenos que tenham declividade su-
perior ou igual a 30% (trinta por cen-
to)117 salvo se atendidas exigências es-
pecíficas das autoridades competentes; 

IV. em terrenos onde as condições geológi-
cas118 não aconselham a edificação; 

V. em áreas de preservação ecológica119 
ou naquelas onde a poluição impeça 
condições sanitárias suportáveis, até 
sua correção”. 

O inciso V veda a urbanização (ou cons-
trução) em áreas de preservação ecológica, na 
qual se enquadram, predominantemente, as 
áreas com cobertura vegetal. 

A Lei nº 4.771 de 15/09/1965 (alterada 
pela Lei nº 7.803 de 18/07/1989 e pela Medida 
Provisória nº 1.956 de 26/06/2000) fornece ou-
tras referências relativas à preservação de 
áreas florestadas: 

“Art. 2º - consideram-se de preservação 
permanente, pelo só efeito desta lei, as 
florestas e demais formas de vegetação 
situadas (nova redação fornecida pela 
Lei nº 7.803 de 18/07/1989): 

e) nas encostas ou parte destas, com 
declividade superior a 45°, equivalente 
a 100 % da linha de maior declive; 

Art. 10º - Não é permitida a derrubada 
de florestas, situadas em áreas de incli-
nação entre 25 e 45 graus, só sendo 
nelas tolerada a extração de toras, 
quando em regime de utilização racio-
nal, que vise a rendimentos permanen-
tes”. 

Convertendo graus para percentual, ob-
teremos que o artigo acima se refere a terras 

                                                
117

 Ao não permitir o parcelamento do solo urbano (para fins de 
urbanização, ou seja, de construção) em terrenos com declivida-
de superiores a 30 %, deixa implícito que admite a urbanização 
nos terrenos até esta declividade. 
118

 Ver item específico 3.3 - Instabilidade de Taludes ou Áreas 
Críticas. 
119

 Foi considerada como áreas de preservação ecológica, princi-
palmente, as que possuíam cobertura vegetal primária ou secun-
dária nos estágios médio ou avançado de regeneração. Ver item 
3.2 - Vegetação. 

com declividades entre 47 e 100 %. 

Com base na legislação vigente120 te-
mos as seguintes restrições de usos:  

 para uma urbanização sem restrições: 
declividade máxima de 30% (15º) – Lei 
Federal 6.766/79;  

 áreas com a declividade entre 31 e 47% 
devem fazer uso de técnicas de manejo 
conservacionistas, podendo ser parce-
ladas121, embora consideradas impró-
prias para loteamento urbano – Lei 
6.766/79, e, segundo o Código Florestal 
este o limite máximo para o corte raso e 
a sua exploração é permitida somente 
se sustentada por cobertura florestal; 

 entre 48% e 100% (25º a 45º) o solo 
não pode ficar sem cobertura vegetal; e  

 acima de 100% (45º) as áreas são de 
preservação permanente.  

Entendendo-se que esta preservação foi 
estabelecida fundamentalmente em função da 
proteção do solo, fragilizada pela supressão 
vegetal e que induz a instabilidades potenciali-
zando os deslizamentos; adotou-se que a regu-
lamentação do uso das terras marginais (Zone-
amento de Uso) os índices acima citados. 

FIGURA 27: DETALHE DA DECLIVIDADE NO ENTOR-
NO DO RESERVATÓRIO 

 

Assim, o entorno do reservatório foi 
classificado em 4 categorias distintas, em con-
formidade com a declividade apresentada. A 
FIGURA 27 corresponde ao mapa de declivida-
des gerado em sistema ArcGIS (ESRI, 2010), 
sob curvas eqüidistantes a cada 5 metros, re-
sultantes da restituição aerofotogramétrica122. 

                                                
120

 Entre as legislações que tratam desta condicionante citam-se 
a Lei nº 6.766 de 19/12/1979 (alterada pela Lei 9.785 de 
299/01/1999) e 4.771 de 15/09/1965 (alterada pela Lei 7.803 de 
18/07/1989 e pela Medida Provisória nº 1.956 de 26/06/2000) 
121

 Nestes casos, recomenda-se que os “lotes” tenham dimen-
sões maiores e restrições quanto ao percentual máximo que 
poderá ser impermeabilizado. 
122

 Realizada pela Engefoto, julho de 2000. 
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3.2 Vegetação 

A classificação da vegetação da APP do 
reservatório foi realizada pela ENERCAN com 
levantamento de campo realizado entre os 
anos de 2008 e 2009 e atualização sobre ima-
gens de Satélite Worldview de julho de 2010. A 
subdivisão foi efetuada conforme a CONAMA 

423/10 em estágio inicial123, médio124 e avança-
do125 de regeneração. 

FIGURA 28: DETALHE COM A VEGETAÇÃO NA APP 
DO RESERVATÓRIO 

 

Quanto à utilização de área com vege-
tação nativa, em Mata Atlântica (bioma da regi-
ão do Rio Canoas), faz-se referencia ao dispos-
to na Lei Federal 11.428, de 22/12/2006. Consta 
nesta legislação que o corte ou a supressão de 
vegetação primária ou secundária nos estágios 
médio ou avançado de regeneração ficam con-
dicionados à compensação ambiental, na forma 
da destinação de área equivalente à extensão 
da área desmatada, com as mesmas caracte-
rísticas ecológicas, na mesma bacia hidrográfi-
ca e sempre que possível na mesma bacia hi-
drográfica. Ainda, somente serão autorizados o 
corte, a supressão e a exploração da vegeta-
ção secundária em estágio médio ou avançado 
de regeneração do Bioma Mata Atlântica em 

                                                
123

 Remanescentes de vegetação campestre com porção subter-
rânea incipiente ou ausente; fisionomia herbácea aberta, índice 
de cobertura vegetal viva inferior a 50%, medido ao nível do solo; 
representatividade de espécies exóticas ou ruderais correspon-
dendo a 50% ou mais, da cobertura vegetal viva; e ausência ou 
presença esporádica de espécies raras e endêmicas. 
124

 São áreas que sofreram ação antrópica com pouco ou ne-
nhum comprometimento da parte subterrânea da vegetação, ou 
que estejam em processo de regeneração após ação antrópica 
mediante supressão da parte aérea e subterrânea da vegetação; 
possuem fisionomia herbácea ou herbáceo-arbustiva, com índice 
de cobertura vegetal viva superior a 50%, medido no nível do 
solo; representatividade de espécies exóticas e/ou ruderais, 
inferior a 50% da cobertura vegetal viva; e presença esporádica 
de espécies raras e; endêmicas. 
125

 Áreas com ação antrópica moderada sem comprometimento 
da estrutura e fisionomia da vegetação, ou que tenham evoluído 
a partir de estágios médios de regeneração; fisionomia herbácea 
ou herbáceo-arbustiva, com índice de cobertura vegetal viva 
superior a 50%, medido no nível do solo; ocorrência de espécies 
exóticas ou ruderais, correspondendo ao máximo de 30% da 
cobertura vegetal viva no nível do solo; presença de espécies 
raras e endêmicas; e, eventual ocorrência de espécies lenhosas 

caráter excepcional, quando necessários à 
execução de obras, atividades ou projetos de 
utilidade pública, pesquisa científica e práticas 
preservacionistas. 

3.3 Instabilidade de Taludes ou Áreas 
Críticas 

Todos os locais considerados no Pro-
grama de Monitoramento da Estabilidade de 
Encostas do Reservatório (do PBA), denomi-
nadas no presente estudo de Áreas Críticas126, 
independente do seu grau de risco ou da ocor-
rência ou não de sua estabilização, foram in-
corporados dentro de zonas com maior grau 
conservacionista e, ainda identificadas/ delimi-
tadas sobre o zoneamento. Ressalta-se que 
existem estradas e trilhas pré-existentes nestas 
áreas que poderão continuar sendo utilizadas, 
por encontrarem-se em áreas estabilizada. 

FIGURA 29: ÁREAS CRÍTICAS 

 

3.4 Cursos d’Água 

A rede hídrica foi obtida pela restituição 
aerofotogramétrica, de julho de 2000, e as lar-
guras de suas faixas marginais de APP foram 
delimitadas de acordo com a CONAMA 303/2002.  

FIGURA 30: FAIXAS DE PROTEÇÃO CILIAR
127

 

 

                                                
126

 As áreas com restrições geológicas ao uso para fins de urba-
nização ou de construção constam da Lei 6.766 de 19/12/1979 
127

 Não há nascentes dentro da APP do reservatório, portanto 
estas foram desconsideradas. 
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3.5 Corpos d’Água 

Os corpos d’água foram identificados 
sobre as imagens de Satélite Worldview 
07/2010 com uso do sistema ArcGIS (ESRI, 
2010). Para efeitos do zoneamento da APP, foi 
considerado como sendo de 30 metros as fai-
xas de proteção marginal dos corpos d’água, 
entretanto é necessário destacar que esta me-
dida foi adotada no PCAU apenas como refe-
rência para cartografia, pois cada corpo d’água 
possui características específicas e os afasta-
mentos a serem considerados para projetos 
específicos devem ser aqueles previstos na 
legislação vigente aplicável ao corpo d’água 
que for objeto de análise. . 

FIGURA 31: PROTEÇÃO DE CORPOS D’ÁGUA LOCA-
LIZADOS DENTRO DA APP DO RESERVATÓRIO 
 

  

3.6 Tendências de Ocupação Antrópica 
em Áreas Confrontantes com a APP 

A ocupação antrópica, especialmente a 
mais densa, em áreas confrontantes com a 
APP do reservatório, para fins de lazer, está 
estreitamente vinculada à acessibilidade a par-
tir das principais cidades da região, Campos 
Novos conta com 5 (cinco) “loteamentos” já 
implantados e um em Anita Garibaldi.  

FIGURA 32: OCUPAÇÃO EM CAMPOS NOVOS 

 

É possível deduzir que as ocupações 
ocorrerão mais intensamente na margem es-
querda (Anita Garibaldi) entre a localidade de 
Arroio Bonito e a ponte da SC-487 (sobre o 
lago) e, na margem direita nas proximidades 
das localidades de São Francisco, Ibicuí (Cam-

pos Novos), Barra do Arroio, Santa Catarina, 
Santa Terezinha e Bom Jesus (Abdon Batista). 

As dimensões destas ocupações e a 
existência de lagos concorrentes na região res-
tringem esta a níveis toleráveis. 

3.7 Parque Estadual Rio Canoas128 

O Parque Estadual Rio Canoas (PERC), 
criado pelo Decreto nº 1.871, de 27 de maio de 
2004, localiza-se no município de Campos No-
vos, na divisa com Abdon Batista, às margens 
do rio de mesmo nome desta Unidade de Con-
servação. O Parque ocupa uma área aproxi-
mada de 1.133ha e a sua zona de amorteci-
mento em torno de 3.105ha.  

FIGURA 33: DELIMITAÇÃO DO PERC 

 

A área do Parque foi adquirida pela 
ENERCAN e doada ao Estado de Santa Cata-
rina como compensação ambiental pelo apro-
veitamento hidrelétrico de Campos Novos na 
Bacia Hidrográfica do Rio Canoas. Protege um 
remanescente importante da floresta ombrófila 
mista ou floresta de araucária em Santa Catari-
na, sendo reconhecido pelo Programa Interna-
cional “O Homem e a Biosfera”, da UNESCO, 
dentro da chamada Zona Núcleo da Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica. 

FIGURA 34: FRAGMENTO DO MAPA DE DELIMITA-
ÇÃO DA ZONA DE AMORTECIMENTO DO PERC 

 
Fonte: PLANO DE MANEJO DO PERC 

                                                
128

 Fonte: Sumário Executivo do Plano de Manejo Parque Rio 
Canoas, elaborado pela SocioAmbiental Ltda, de outubro/2007. 
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O Plano de Manejo do PERC é disponi-
bilizado pela FATMA, em seu site da internet, e 
contempla um zoneamento específico do Par-
que, delimita a sua área de amortecimento 
além de apresentar as recomendações para as 

Áreas Estratégicas Externas. A gestão do 
PERC é de responsabilidade da FATMA e os 
usos, nele ou em seu entorno, deverão estar 
em conformidade com as recomendações 
constantes no seu Plano de Manejo. 

 

FIGURA 35: FRAGMENTO DO MAPA DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS EXTERNAS - AEEs 

 
FONTE: PLANO DE MANEJO DO PERC 

3.8 Áreas de Refúgio da Ictiofauna129 

Áreas de proteção de Ictiofauna são lo-
cais que apresentam características que favo-
recem a presença de várias populações ícticas, 
para reprodução, alimentação e refúgio. 

A escolha das áreas de proteção levou 
em consideração aspectos como a presença de 
mata ciliar, importante fonte de alimento e abri-
go (sombra) para a fauna aquática, pois muitas 
espécies de peixes dependem da produção de 
frutos e sementes para sua alimentação.  

                                                
129 Fonte: “Proposta de Áreas de Proteção para refúgio e repro-

dução da Ictiofauna na UHE Campos Novos”, elaborado pela 
FAEPESUL e PISCICULTURA PANAMÁ, em 2011. 

As áreas de transição, entre o lótico e 
lêntico, apresentam um ambiente diversificado, 
encontrando-se representantes de várias cate-
gorias tróficas. Os tributários são utilizados por 
muitas espécies para refúgio e reprodução, fato 
ainda mais comum em rios que estão intercep-
tados pela construção de barragens. 
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FIGURA 36: ÁREAS DE REFÚGIO DA ICTIOFAUNA 

 
 

Diante cinco áreas como pontos prioritá-
rios para refúgio e reprodução da ictiofauna no 
reservatório UHCN. Estas áreas possuem mai-
or restrição quanto ao seu uso e estão delimi-
tadas nas cartografias temáticas do PCAU. 

3.9 Acessos Pré-existentes e Corredores 

Na APP do reservatório existiam ao to-
do 147 acessos que conduziam ao lago na 
época da implantação do empreendimento.  

FIGURA 37: ACESSOS PRÉ-EXISTENTES 

 

 

FOTO 64: CORREDOR DE DESSEDENTAÇÃO EM 
ABDON BATISTA 

 

Atualmente, 88 acessos130 (com largura 
máxima de 6m, área de rolamento de 5 metros 

                                                
130

 Destes 88 acessos, 11 atualmente são utilizados também 
como corredores de dessedentação. Para efeitos do cálculo de 

e 0,5 metros de cada lado) permanecem efeti-
vamente em uso (51 localizados na margem 
direita e 37 na esquerda). E, ainda, 97 corredo-
res de dessedentação131 (com largura máxima 
de 10 metros, sendo 56 na margem direita e 41 
na esquerda). Os atuais corredores geralmente 
estão localizados em regiões mais planas e 
perpendicularmente ao reservatório (com me-
nor comprimento) e, assim, apesar de sua mai-
or largura ocupam uma área menor. 

O ponto de encontro dos acessos e cor-
redores com o reservatório foi verificado em 
campo com uso de GPS. Os seus traçados 
identificados sobre as imagens de satélite Wor-
ldview 07/2010. Para efeitos de cálculo do total 
de área utilizada da APP132 considerou-se que 
todos possuíssem a largura máxima. Assim, os 
corredores ocupam 4,27ha ou 0,23% e os 
acessos 11,56ha ou 0,61% do total da APP do 
reservatório (1.877,88ha). Os percentuais men-
cionados representam os atuais usos mapea-
dos no entorno do reservatório e em sua APP, 
para cálculo da ocupação da APP devem ser 
considerados todos os acessos, corredores de 
dessedentação e outros usos que venham a 
ser autorizados. 

4 O ZONEAMENTO PROPOSTO 

Qualquer proposta de zoneamento deve 
levar em conta as particularidades ambientais, 
patrimoniais, operacionais, legais e socioeco-
nômicas das terras adquiridas pelo Empreen-
dedor em função da construção da Usina Hi-
drelétrica. Ainda, deve possibilitar a maximiza-
ção do uso antrópico sem prejuízo da impres-
cindível conservação ambiental, objetivando 
alcançar a sustentabilidade em qualquer ação 
de desenvolvimento decorrente da viabilização 
dos potenciais Usos Múltiplos (CONAMA 
302/02 ou outra superveniente). 

Para viabilizar o uso antrópico será con-
siderado o disposto na Resolução CONAMA 
302/02 e na 369/06, que admite em casos ex-
cepcionais, de utilidade pública, interesse soci-
al ou baixo impacto ambiental, a intervenção ou 
supressão de vegetação em Área de Preserva-
ção Permanente. Apesar do disposto nestas 
duas legislações e independente da tipologia 
da zona de APP, todos os usos nela pretendi-
dos necessitam obter as devidas licenças, 

                                                                            
área ocupada da APP estes acessos foram desconsiderados e 
computados somente as áreas equivalentes ao do corredor. 
131

 Os acessos para dessedentação são assegurados pela Lei 
Federal 9.433/97 e a CONAMA 020/86. 
132

 Não estão inclusos neste cálculo os acessos e/ou corredores 
dentro do Parque Estadual Rio Canoas. 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 
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aprovações e autorizações, além da concessão 
do “Direito a Passagem” ou a “Cessão Gratuita 
de Uso” a ser emitida pelo Empreendedor.  

Assim, existem dois filtros básicos a se-
rem considerados pelos requerentes ao uso de 
parte da APP do reservatório: a questão ambi-
ental e a patrimonial. Nenhum uso prejudicial 
ao meio ambiente e ou ao empreendimento 
será permitido nesta área. Ainda, deverão ser 
apresentados estudos complementares como, 
por exemplo, inventário florestal e levantamen-
to topográfico da área pretendida. Estes estu-
dos permitirão uma melhor visão dos prejuízos 
ou virtudes que cada uso requerido envolve, 
facilitando a sua análise, e, que pode resultar 
na aprovação, com ou sem condicionantes, do 
uso pretendido. 

Optou-se por classificar a APP em ape-
nas duas categorias: a ZPR – Zona de Prote-
ção Rigorosa e a ZPA – Zona de Proteção Am-
biental. As demais Zonas previstas situam-se 
no reservatório (ZUR - Zona de Uso do Reser-
vatório e ZSU - Zona de Segurança da Usina) e 
naquela necessária a operação da Usina (ZOU 
- Zona Operacional da Usina). 

Por questões de praticidade optou-se 
por minimizar o número de zonas sem prejuízo 
do resultado, como segue: 

TABELA 7: ZONEAMENTO PROPOSTO 

COD DESCRIÇÃO 

ZOU 

 

Zona Operacional da Usina – É a área de 
operação da Usina. 

ZPR 

 

Zona de Proteção Rigorosa – é composta 
de áreas com declividade excessiva, sem 
acesso e/ou com vegetação expressiva ou 
de grande porte. 

ZPA 

 

Zona de Proteção Ambiental – são áreas 
que apresentam, ainda, algum grau de an-
tropização, com ou sem acessos pré-
existentes, pouca declividade e/ou vegeta-
ção de pequeno porte. 

ZSU 

 

Zona de Segurança da Usina – localiza-se 
tanto a jusante quanto a montante da bar-
ragem e do Vertedouro e são interditadas 
para qualquer tipo de uso por terceiros. 
Esta área é delimitada por meio de corren-
tes sinalizadoras e de bloqueio à passagem 
e o seu uso é exclusivamente vinculado a 
operação e manutenção da Usina. 

ZUR 

 

Zona de Uso do Reservatório – área con-
tínua correspondente ao espelho d’água, 
subtraída a ZSU. Adotou-se como referên-
cia o nível da água corresponde ao NMN 
(Nível Máximo Normal) de cota 660 metros, 
mesmo que haja variação até a cota 655 
metros e que em ocasiões excepcionais 

possa ultrapassar a 660 metros. 
 

4.1 ZOU - Zona Operacional da Usina 

É a área do antigo Canteiro de Obras e 
que atualmente abriga usos e edificações ne-
cessárias às atividades de manutenção e ope-
ração do empreendimento e em conformidade 
com a Lei 12.334, de 20/09/2010 (Política Na-
cional de Segurança de Barragens). O uso nes-
ta zona é exclusivo do corpo técnico da Usina 
e/ou do pessoal expressamente autorizado por 
ele como no caso de técnicos terceirizados e 
dos grupos de visitação.  

4.2 ZPR – Zona de Proteção Rigorosa 

Constituem-se em áreas da APP do re-
servatório, que possuem características físico-
ambientais que recomendam sua preservação 
de forma mais rigorosa e que, além da finalida-
de de proteger o corpo d’água de aportes inde-
sejáveis servirão de abrigo para a fauna. São 
prioritariamente formadas por áreas que pos-
suem, no mínimo, uma destas características: 

 cobertas com vegetação de porte signi-
ficativo; 

 terrenos com declividade acentuada; 

 localização isolada (sem acessos nas 
proximidades); 

 existência de pontos com potencial ins-
tabilidade geológica; 

 abundância de cursos d’água; 

 locais de refúgio da ictiofauna, etc. 

4.3 ZPA – Zona de Proteção Ambiental 

São áreas da APP do reservatório não 
classificadas na categoria anterior e caracteri-
zadas por possuírem pouca ou nenhuma vege-
tação de porte, relevo menos acidentado, com 
acesso pré-existente à água ou sistema viário 
nas proximidades que admitem a construção 
de novos ramais de interligação. 

As propriedades confrontantes (de ter-
ceiros) possuem, via de regra, características 
físico-ambientais semelhantes ao da APP, o 
que lhes confere vocação para exploração seja 
através de loteamentos, clubes náuticos, mari-
nas e outros usos similares, os quais pressu-
põem acesso à água e a construção de equi-
pamentos de apoio para estas atividades na 
APP (desde que obedecidos os trâmites le-
gais). 

4.4 ZSU - Zona de Segurança da Usina 

A área do reservatório, variável em fun-
ção de sua oscilação de nível (entre as cotas 
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655 e 660 metros), foi subdividida em duas 
categorias de zonas de usos potenciais homo-
gêneos. O limite adotado foi o perímetro na 
cota 660 metros que corresponde ao NMN (ní-
vel Máximo Normal).  

FIGURA 38: ESTRUTURAS DA UHCN 

 

A ZSU (Zona de Segurança da Usina) é 
uma área de salvaguarda da vida humana, si-
tuada no entorno das estruturas da usina hidre-
létrica e a sua localização, dimensões e carac-
terísticas são definidas pelo Empreendedor em 
conjunto com a Autoridade Marítima com juris-
dição sobre o lago (Delegacia da Capitania dos 
Portos em Itajaí). 

A necessidade desta zona decorre dos 
riscos que a aproximação excessiva de embar-
cações e/ou pessoas nas proximidades do ca-
nal de adução, tomada d’água e vertedouro 
representam para a segurança tanto das pró-
prias pessoas, quanto destas estruturas. O uso 
desta área é restrito às pessoas responsáveis 
pela operação e manutenção da Usina. 

A delimitação da Zona de Segurança da 
Usina é feita através do uso de correntes sina-
lizadoras e de bloqueio à passagem (ver FIGU-

RA 38) e suas características obedecem ao re-
gulamentado pela NORMAN 17 e a Lei 12.334 
de 20/09/2010 (Política Nacional de Segurança 
de Barragens).  

O posicionamento da corrente à jusante 
da barragem, considerando principalmente o 
expressivo volume de água que pode sair do 
vertedouro, foi definido a partir do estudo das 
características hidráulicas e das condições 
marginais para a ancoragem dos cabos.  

4.5 ZUR - Zona de Uso do Reservatório 

A ZUR tem seu uso regulamentado pe-
los órgãos que têm atribuição para gerir e fisca-
lizar o uso das águas, envolvendo a ANA 
(Agência Nacional de Águas) e a Delegacia da 
Capitania dos Portos em Itajaí (competência 
regional do Ministério da Defesa/Marinha).  

Os aspectos ambientais estão sob a ju-
risdição da FATMA, ou, conforme a natureza e 
o porte, do órgão municipal competente, assim 
habilitado. A ENERCAN, na qualidade de con-
cessionário outorgado para o uso das águas 
com fins de geração de energia é legalmente o 
responsável primeiro por eventuais alterações 
entre a qualidade d’água afluente e a vertida e 
pelos acidentes, de qualquer natureza, que 
possam ocorrer na falta das precauções ne-
cessárias e inerentes ao empreendimento. 

A diferença de nível d’água do reserva-
tório forma áreas secas que crescem ou de-
crescem conforme esta variação (dependente 
também da declividade do terreno). Este fenô-
meno (deplecionamento) é mais significativo no 
final do reservatório (especialmente em Abdon 
Batista e parte de Anita Garibaldi). 

As restrições à navegação decorrentes 
de obstáculos submersos (dominantemente 
formada pelos baixios) são mais comuns no 
terço final do reservatório. Quando necessária 
é prevista a sinalização destas áreas, conside-
rando-se como limite inferior um calado mínimo 
de dois metros em situações de depleciona-
mento máximo. 

As áreas de proteção à Ictiofauna, tam-
bém possuem sinalização própria, do tipo flutu-
ante (sua localização na água, dependerá de 
projeto específico, considerando forma de an-
coragem, tipo de flutuadores além da ação dos 
ventos entre outros fatores) na figura abaixo, 
segue proposta de lay-out desta placa. Como 
as equipes de monitoramento necessitam de 
acesso a esta área e a atividade pesqueira na 
região é praticamente insignificante não se faz 
necessária a implantação de sistema de blo-
queio desta área. 

FIGURA 39: PLACA INDICATIVA DA ÁREA DE PRO-
TEÇÃO À ICTIOFAUNA 
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5 CÓDIGO DE USOS 

O Código de Usos constitui-se na regu-
lamentação do uso das diversas zonas, suple-
mentarmente ao conjunto de leis, portarias, 
decretos, medidas provisórias e instrumentos 
normativos existentes ou a serem implementa-
dos a partir da formação do lago (leis munici-
pais e estaduais e federais). 

A cartografia do Zoneamento de Uso é 
essencialmente orientativa, tanto para os po-
tenciais usuários, individuais ou empreendedo-
res, quanto para as municipalidades, uma vez 
que quando de ações efetivas poderá ser ne-
cessária a obtenção de informações comple-
mentares de maior precisão, contexto no qual 
se inserem os laudos técnicos, levantamentos 
topográficos e inventários florestais. Em casos 
excepcionais poderá ser exigida, inclusive, aná-
lise geológica de determinadas áreas com sus-
peita ou indicativo da existência de fragilidades 
pontuais para respaldar a solicitação do uso 
pretendido. 

5.1 Regras Gerais 

Independente da zona, existem certas 
condicionantes comuns devem ser obedecidas, 
entre as quais destacam-se:  

a. quaisquer usos requerem a aprovação 
e/ou licenciamento do(s) órgão(s) com-
petente(s) (ANA, INCRA, IPHAN, FAT-
MA, IBAMA, Delegacia da Capitania dos 
Portos de Itajaí, Secretaria da Agricultu-
ra e Desenvolvimento Rural, Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento Sustentá-
vel, Prefeitura Municipal e/ou mesmo o 
Órgão Ambiental Municipal); 

b. Quaisquer usos na faixa de preservação 
devem ser licenciados pela FATMA, 
bem como obtida autorização da 
ENERCAN como proprietária do imóvel. 

c. Os empreendimentos serão licenciados 
pela FATMA com anuência (s) da (s) 
Prefeitura (as) envolvida (s), da ENER-
CAN quanto ao uso da faixa, da Capita-
nia dos Portos quanto ao uso do lago, 
entre outros que se fizerem necessá-
rios, conforme o caso do projeto e local 
a ser proposto. Dependendo do porte e 
convênio com a FATMA os empreendi-
mentos poderão ser licenciados pela 
Prefeitura Municipal. Os roteiros e tri-
lhas a serem propostos, especialmente 
na parte que se refere a utilização da 
faixa, também demandam autoriza-
ções/licenciamentos específicos, de-

vendo a FATMA ser consultada. 

d. os projetos técnicos devem atender aos 
requisitos previstos nas legislações apli-
cáveis, sejam estas federais, estaduais 
e/ou municipais; 

e. Para a execução de obras sob e sobre a 
água, nos terrenos de Marinha, que perten-
cem ao domínio da união, bem como nos 
terrenos marginais, deverá ser previamente 
ouvida a Marinha do Brasil, através das 
Capitanias dos Portos, suas Delegacias ou 
Agencias subordinadas, que emitirão um 
parecer nos aspectos concernentes à segu-
rança da navegação e ao ordenamento do 
espaço aquaviário, quanto à obra pretendi-
da, de acordo com o prescrito na Norma da 
Autoridade Marítima para Obras, Drena-
gens, Pesquisa e Lavra de Minerais, sob, 
sobre e às margens das águas sob a juris-
dição Brasileira (NORMAN 11), que pode 
ser acessada no sitio www.dpc.mar.mil.br. 
Esse parecer não se constitui em autoriza-
ção ou aval para execução de obras e não 
dispensa o interessado de cumprir os pro-
cedimentos dos demais órgãos e esferas 
federal, estadual ou municipal. 

f.  

g. quaisquer usos pretendidos tanto na 
água quanto na APP do reservatório 
não poderão comprometer as funções 
ambientais133 destas áreas. O infrator de 
danos ao meio ambiente ou a terceiros 
é obrigado a indenizar ou repará-los, 
podendo responder civil e criminalmente 
pelo fato; 

h. os desmembramentos de propriedades 
rurais contíguas à APP deverão obede-
cer, no mínimo, ao módulo rural munici-
pal. Ocupações mais densas, como lo-
teamentos deverão ter a aprovação da 
Prefeitura Municipal e em áreas que 
admitam este tipo de ocupação (Plano 
Diretor e legislações complementares); 

i. é vedada a intervenção ou supressão 
de vegetação nativa primária, ou secun-
dária em estágio médio e avançado de 
regeneração ou daquelas que se encon-
tre em áreas de nascentes e veredas, 
marginais ao refúgio da Ictiofauna ou 
com potencial instabilidade de taludes 
marginais ao reservatório; 

j. Qualquer tipo de supressão de vegeta-

                                                
133 

Entende-se por funções ambientais as manutenções da estabi-
lidade das encostas e margens dos corpos de água, da drena-
gem e dos cursos de água intermitente, da biota, da regeneração 
e da manutenção da vegetação nativa e da qualidade das águas. 

http://www.dpc.mar.mil.br/


PLANO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DE USOS DA ÁGUA E DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 
 

UHCN 

 

CAPÍTULO III – ZONEAMENTO E CÓDIGO DE USOS  102 

ção deve ser precedida de autorização 
emitida pela FATMA; 

k. É aconselhável que as prefeituras do 
entorno constem em seus planos direto-
res municipais questões que gerem in-
terface com o constante no PCAU; 

l. Os loteamentos no entorno devem ser 
licenciados pela FATMA quando o por-
te, conforme legislação vigente, assim 
definir;  

m. ao órgão ambiental competente cabe, 
após análise dos projetos, a emissão, 
ou não, do licenciamento, com o estabe-
lecimento das medidas mitigadoras e 
compensatórias a serem adotados pelo 
requerente ao uso da APP do reservató-
rio. As medidas compensatórias consis-
tem na efetiva recuperação ou reposi-
ção da área utilizada e deverão ocorrer 
prioritariamente na área de influência do 
empreendimento (a critério do órgão 
ambiental); 

n. nenhum uso não licenciado/autorizado 
pelo órgão ambiental é permitido na 
área da APP do reservatório, sendo 
considerada contravenção penal e, por-
tanto, sujeito à aplicação das sanções 
previstas em lei; 

o. além dos requisitos acima citados e, 
quanto ao uso da APP, sempre é im-
prescindível a obtenção da concessão 
do “Direito à Passagem” ou a “Cessão 
Gratuita de Uso”, por parte da ENER-
CAN na qualidade de concessionário e 
responsável primeiro pela conservação 
desta APP e da qualidade ambiental 
das águas do reservatório; 

p. a intervenção ou supressão eventual e 
de baixo impacto ambiental na área de 
APP do reservatório não poderá exce-
der a 5% de sua área total (CONAMA 
369/06). As áreas com pólos turísticos e 
de lazer público, poderão ocupar 10% 
da área da APP do reservatório, aten-
dendo ao disposto na CONAMA 302/02, 
sendo que neste caso deverão ocorrer 
essencialmente na Zona de Proteção 
Ambiental – ZPA; 

q. a localização dos usos e intervenções 
de caráter permanente, tanto no lago 
quanto na APP, deverá ser definida em 
comum acordo com o Órgão Ambiental 
competente, as municipalidades, a 
ENERCAN e o futuro usuário, além do 
órgão responsável pelo uso em ques-
tão, quando houver; 

r. no caso de corredores de dessedenta-
ção estes deverão ser cercados con-
forme padrão pré-estabelecido; 

s. após a obtenção das respectivas licen-
ças, aprovações e da concessão do “Di-
reito à Passagem” e/ou da “Cessão Gra-
tuita de Uso” a área “requerida” da APP 
fica sob responsabilidade do concessio-
nário que passará a responder integral-
mente pela área em todos os aspectos 
que lhe forem legalmente imputáveis;   

t. o não cumprimento de quaisquer das 
condicionantes constantes das licenças/ 
aprovações/ autorizações, poderá acar-
retar na anulação da concessão do “Di-
reito à Passagem” e/ou da “Cessão Gra-
tuita de Uso. A anulação não dá direito 
a qualquer tipo de indenização e, ainda, 
o infrator poderá responder cível e/ou 
criminalmente por suas ações ou omis-
sões; 

u. nos casos de anulação, ou de desistên-
cia, do “Direito à Passagem” e/ou da 
“Cessão Gratuita de Uso”, esta poderá 
ser requerida por um novo pretendente, 
desde que sejam obtidas as licenças 
necessárias. Ou, ainda, no caso de ine-
xistir um novo pretendente a área será 
recuperada/revegetada para integrar-se, 
paisagisticamente, com o restante da 
APP do reservatório. 

v. Somente serão permitidos acessos na 
Zona de Proteção Rigorosa – ZPR que 
foram de utilidade pública e/ou interesse 
social, e ainda no caso da não existên-
cia de alternativa localizacional, da 
mesma forma àqueles demarcados em 
Zona de Segurança da Usina. Exceção 
apenas para àqueles acessos pré-
existentes e devidamente mapeados e 
considerados no PCAU, e corredores de 
dessedentação garantidos por lei; 

w. Todas as embarcações assim como es-
truturas que utilizarão o reservatório, in-
clusive balsas, deverão possuir autori-
zação da Capitania dos Portos ou Dele-
gacia dos Portos. Os equipamentos 
náuticos sugeridos pelo PCAU e outros 
que venham a ser propostos, depende-
rão do respectivo licenciamento das en-
tidades competentes (FATMA, Capitania 
dos Portos, Prefeituras etc..) 

x. Os projetos de praias ou áreas para ba-
nhos, dependerão da balneabilidade 
dos locais pretendidos, condições de 
acesso e zoneamento proposto para a 
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região de uso pelo PCAU, devendo se-
rem devidamente sinalizados os locais 
quanto a segurança e balneabilidade. 

y. Os projetos a serem propostos devem 
prever sistemas de tratamento de eflu-
entes líquidos e destinação adequada 
devidamente licenciado de acordo com 
a política brasileira de resíduos sólidos; 

z. A pratica de pesca no lago deverá obe-
decer o período de defeso da ictiofauna, 
e as áreas de refugio indicadas no 
PCAU. A prática da atividade desportiva 
deverão restringir-se às áreas mapea-
das quanto ao risco, profundidade, obs-
táculos submersos e condição de quali-
dade da água; 

 

As principais legislações vinculadas ao 
Plano e que subsidiaram o presente estudo 
constam do Volume Anexo. Na TABELA 8, a 
seguir, são detalhados os usos permitidos 
(possíveis) as condicionantes e a legislação 
básica, para cada zona específica. 
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TABELA 8: CÓDIGO DE USOS COM SUAS CONDICIONANTES, PARTICULARIDADES E RECOMENDAÇÕES POR ZONA 

ZOU 
ZONA DE OPERAÇÃO DA USINA 

A ZOU é a área equivalente ao antigo Canteiro de Obras cujo uso é vinculado prioritariamente à operação e manutenção da Usina. 

USOS  

POSSÍVEIS 
CONDICIONANTES/ PARTICULARIDADES/RECOMENDAÇÕES 

LEGISLAÇÃO BÁSICA  

A SER OBEDECIDA 

ABASTECIMENTO HUMANO 

DE ÁGUA (para a satisfação 
das necessidades de pe-

quenos núcleos rurais e as 
de caráter insignificante) 

 O uso da água para esta finalidade é garantido por lei, respeitados os direitos do proprietário da APP do reservatório 
(o Empreendedor emitirá a concessão do “Direito a Passagem”) e o atendimento das condicionantes (emitidas pelo 
Órgão Ambiental competente, além do respectivo licenciamento) para minimizar/ compensar o impacto ambiental 
decorrente deste uso. 

 Deverá utilizar-se de canalização (permanente ou provisória) e bomba de recalque, para efeitos de adução. A cana-
lização será enterrada quando permanente e poderá ser exposta quando de caráter provisório (eventu-
al/emergencial). 

 Poderá ser efetuado, em caráter emergencial, através de caminhões-pipa ou assemelhados e utilizando-se de 
acesso e/ou corredor já existentes. 

 Código Florestal Brasileiro. 

 Lei Federal 6.938/1981 - Política do Meio Ambiente. 

 Resolução CONAMA 020/1986. 

 Lei Federal 9.433/1997 – Política de Recursos Hídricos. 

 Resolução CONAMA 303/2002. 

 Resolução CONAMA 369/2006. 

 Lei Federal 11.428/2006. 

 Decreto Federal 6.660/2008. 

CORREDOR PARA DESSE-
DENTAÇÃO DE ANIMAIS 

 Este uso ocorrerá somente em caso extremo, quando da total inexistência de outra alternativa locacional. 

 O uso da água para esta finalidade é garantido por lei, respeitados os direitos do concessionário da APP do reserva-
tório (o Empreendedor emitirá a concessão do “Direito a Passagem”) e o atendimento das condicionantes (emitidas 
pelo Órgão Ambiental competente, além do licenciamento) para minimizar/ compensar o impacto ambiental decor-
rente deste uso na APP. 

 Idem ao anterior. 

ÁREA OPERACIONAL E DE 
MANUTENÇÃO DA USINA 

 Os usos são aqueles vinculados e essenciais para a fase de operação e manutenção da Usina. O acesso a esta 
área é restrito ao seu pessoal técnico ou por ele contratado, com autorização expressa. 

 O uso e a ocupação obedecem ao estabelecido nas condicionantes das licenças ambientais, normas da ANEEL, 
ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), ANA, além das legislações assemelhadas de âmbito estadual e/ou 
municipal, devendo sempre ser obedecida a de caráter mais restritivo. 

 Idem ao anterior. 

APOIO AO TURISMO E À 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 Permitido desde que obedecidas as rotinas e a programação estabelecidas para a Usina.  Lei Federal 12.334, de 20/09/2010 

 

ZPR 
ZONA DE PROTEÇÃO RIGOROSA 

Áreas dotadas de tributários do reservatório, vegetação nativa primária ou secundária em estágio médio a avançado de regeneração e/ou declividade superior a 30%. 

USOS  

POSSÍVEIS 
CONDICIONANTES/ PARTICULARIDADES/RECOMENDAÇÕES 

LEGISLAÇÃO BÁSICA  

A SER OBEDECIDA 

ABASTECIMENTO HUMANO 

DE ÁGUA (para a satisfação 
das necessidades de pe-

quenos núcleos rurais e as 
de caráter insignificante) 

 O uso da água para esta finalidade é garantido por lei, respeitados os direitos do proprietário da APP do reservatório 
(o Empreendedor emitirá a concessão do “Direito a Passagem”) e o atendimento das condicionantes (emitidas pelo 
Órgão Ambiental competente, além do respectivo licenciamento) para minimizar/ compensar o impacto ambiental 
decorrente deste uso.  

 Deverá utilizar-se de canalização (permanente ou provisória) e bomba de recalque, para efeitos de adução. A cana-

 Código Florestal Brasileiro 

 Lei Federal 6.938/1981 

 Resolução CONAMA 020/1986 

 Lei Estadual 9.748 de 30/11/1994 
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ZPR 
ZONA DE PROTEÇÃO RIGOROSA 

Áreas dotadas de tributários do reservatório, vegetação nativa primária ou secundária em estágio médio a avançado de regeneração e/ou declividade superior a 30%. 

USOS  

POSSÍVEIS 
CONDICIONANTES/ PARTICULARIDADES/RECOMENDAÇÕES 

LEGISLAÇÃO BÁSICA  

A SER OBEDECIDA 

lização será enterrada quando permanente e poderá ser exposta quando de caráter provisório (eventu-
al/emergencial).. 

 Poderá ser efetuado, em caráter emergencial, através de caminhões-pipa ou assemelhados e utilizando-se de aces-
so e/ou corredor já existentes. 

 Lei Federal 9.433/1997 – Política Nac. Recursos Hid. 

 Lei Federal 11.428/2006 

 Resolução CONAMA 369/2006 

 Decreto Federal 6.660/2008 

 Lei Estadual 14.475 de 13/04/2009 

CORREDOR DE DESSEDENTA-
ÇÃO DE ANIMAIS 

 O uso da água para esta finalidade é garantido por lei, respeitados os direitos do concessionário da APP do reser-
vatório (o Empreendedor emitirá a concessão do “Direito a Passagem”) e o atendimento das condicionantes (emiti-
das pelo Órgão Ambiental competente, além do licenciamento) para minimizar/ compensar o impacto ambiental de-
corrente deste uso na APP. 

 Idem ao anterior 

UTILIZAÇÃO E MELHORIA DE 
ACESSOS PREEXISTENTES 

 As melhorias de acessos pré-existentes que envolvam algum nível de impacto ambiental (alargamentos da plata-
forma, impermeabilização do solo ou outras intervenções que envolvam cortes, aterros e supressão de vegetação) 
deverão ser objeto de aprovação por parte do Empreendedor e de licenciamento ambiental. 

 A melhoria resume-se a serviços de drenagem e pavimentação, sem incluir alargamentos da plataforma ou outras 
intervenções que envolvam cortes, aterros e supressão de vegetação. Nestes casos, a dispensa de licenciamento 
depende de decisão do órgão ambiental competente. 

 Resolução CONAMA 369/2006. 

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

 O plantio deve ser realizado com espécies nativas especialmente aquelas produtoras de frutos, sementes, casta-
nhas e outros produtos vegetais em áreas alteradas, plantados junto ou de modo misto. Os projetos de recuperação 
ambiental devem ser aprovados pela FATMA. 

 Resolução CONAMA 369/2006. 

ATIVIDADES DE UTILIDADE 
PÚBLICA 

 O uso somente será tolerado quando devidamente caracterizado e motivado em procedimento administrativo pró-
prio, após comprovado, por meio de estudos técnicos, a inexistência de alternativa técnica ou locacional. 

 São consideradas atividades de utilidade pública: 

 as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 

 as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia; 

 pesquisa arqueológica; 

 obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes trata-
dos; e 

 implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos pri-
vados de aqüicultura. 

 Qualquer uso deverá ser precedido de autorização e/ou licenciamento do órgão ambiental competente. 

 Código Florestal Brasileiro. 

 Resolução CONAMA 369/2006. 

 Lei Federal 11.428/2006 

ATIVIDADES DE INTERESSE 
SOCIAL 

 São consideradas atividades de interesse social: 

 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, de 
acordo com o estabelecido pelo órgão ambiental competente. 

 Código Florestal Brasileiro. 

 Resolução CONAMA 369/2006. 

ATIVIDADES DE BAIXO IM-
PACTO AMBIENTAL 

 São consideradas atividades de baixo impacto, nesta zona: 

 abertura de pequenas vias de acesso (incluindo pontes e pontilhões, se necessário) para atender a pequena pro-
priedade ou posse rural familiar, desde que não haja impermeabilização do solo e a declividade da área seja infe-

 Resolução CONAMA 369/2006. 
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ZPR 
ZONA DE PROTEÇÃO RIGOROSA 

Áreas dotadas de tributários do reservatório, vegetação nativa primária ou secundária em estágio médio a avançado de regeneração e/ou declividade superior a 30%. 

USOS  

POSSÍVEIS 
CONDICIONANTES/ PARTICULARIDADES/RECOMENDAÇÕES 

LEGISLAÇÃO BÁSICA  

A SER OBEDECIDA 

rior a 47% e não haja outra alternativa localizacional fora da ZPR, casos específicos devem ser analisados à luz 
da legislação em vigor;; 

 construção e manutenção de cercas de divisa de propriedades; 

 pesquisa científica, desde que não interfira com as condições ecológicas da área, nem enseje qualquer tipo de 
exploração econômica direta, respeitados outros requisitos previstos na legislação aplicável; 

 coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, como sementes, castanhas e 
frutos, desde que eventual e respeitada a legislação específica a respeito do acesso a recursos genéticos. 

TRILHA PARA O ECOTURIS-
MO 

 Somente será liberada, na área da APP do reservatório, se o projeto técnico envolver a educação ambiental e a 
geração de renda para a população do entorno e se devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente. 

 Pode estar associado com outros usos como: área verde de domínio público ou de pólos turísticos e de lazer (im-
plantados fora desta zona). Nestes casos a liberação do uso é vinculada a obtenção da licença de todo o conjunto.  

 Resolução CONAMA 303/2002. 

 Resolução CONAMA 302/2002. 

 Resolução CONAMA 369/2006. 

 

ZPA 
ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

São caracterizadas por serem áreas com declividade dominantemente inferior a 30% e geralmente dotadas de acesso(s), pré-existente(s) ou próximo(s) 

USOS  

POSSÍVEIS 
CONDICIONANTES/ PARTICULARIDADES/RECOMENDAÇÕES 

LEGISLAÇÃO BÁSICA  

REFERENCIAL 

ABASTECIMENTO HUMA-

NO DE ÁGUA (para a sa-
tisfação das necessida-

des de pequenos núcleos 
rurais e as de caráter 

insignificante) 

 Idem a ZPR  Código Florestal Brasileiro. 

 Lei Federal 6.938/1981 - Política Nacional do Meio Ambi-
ente. 

 Lei Federal 9.433/1997 – Política Nacional de Recursos 
Hídricos. 

 Resolução CONAMA 303/2002 

 Lei Federal 11.428/2006 

CORREDOR PARA DES-
SEDENTAÇÃO DE ANI-

MAIS. 

 O uso da água para esta finalidade é garantido por lei, respeitados os direitos do proprietário da APP do reservató-
rio (o Concessionário emitirá a concessão do “Direito a Passagem”) e o atendimento das condicionantes (emitidas 
pelo Órgão Ambiental competente,através dorespectivo  licenciamento) para minimizar/ compensar o impacto am-
biental decorrente (como exemplo, no caso de supressão vegetal). 

 A localização dos corredores deverá, preferencialmente, ser definida em comum acordo entre ENERCAN, órgão 
ambiental e futuro usuário. A área deverá ser cercada conforme padrão pré-estabelecido. 

 Idem ao anterior. 

RECUPERAÇÃO AMBIEN-
TAL 

 O plantio deve ser realizado com espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos 
vegetais em áreas alteradas, plantados junto ou de modo misto. Com a anuência do empreendedor e do órgão 
ambiental competente. 

 Resolução CONAMA 369/2006. 
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ZPA 
ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

São caracterizadas por serem áreas com declividade dominantemente inferior a 30% e geralmente dotadas de acesso(s), pré-existente(s) ou próximo(s) 

USOS  

POSSÍVEIS 
CONDICIONANTES/ PARTICULARIDADES/RECOMENDAÇÕES 

LEGISLAÇÃO BÁSICA  

REFERENCIAL 

ATIVIDADES DE UTILIDA-
DE PÚBLICA E/OU DE IN-

TERESSE SOCIAL. 

 São consideradas atividades de utilidade pública: 

 as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 

 as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia; 

 as atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, outorgadas pela autoridade competente, exceto 
areia, argila, saibro e cascalho; 

 a pesquisa arqueológica; 

 as obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes 
tratados; e 

 implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos 
privados de aqüicultura. 

 São consideradas atividades de interesse social: 

 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, de 
acordo com o estabelecido pelo órgão ambiental competente; 

 as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente. 

 A dispensa de licenciamento depende de decisão por parte do órgão ambiental competente e à luz da legislação 
vigente. 

 Código Florestal Brasileiro 

 Lei Federal 9.433/1997 – Política Nacional de Recursos 
Hídricos. 

 Resolução CONAMA 303/2002. 

 Resolução CONAMA 302/2002. 

 Resolução CONAMA 369/2006. 

UTILIZAÇÃO E MELHORIA 
DE ACESSOS PREEXIS-

TENTES 

 As melhorias de acessos pré-existentes que envolvam algum nível de impacto ambiental (alargamentos da plata-
forma, impermeabilização do solo ou outras intervenções que envolvam cortes, aterros e supressão de vegetação) 
deverão ser objeto de aprovação por parte do Empreendedor e de licenciamento ambiental. 

 A dispensa de licenciamento depende de decisão por parte do órgão ambiental competente e à luz da legislação 
vigente. 

 Resolução CONAMA 369/2006. 

ATIVIDADES DE BAIXO IM-
PACTO AMBIENTAL 

 São consideradas atividades de baixo impacto ambiental: 

 abertura de pequenas vias de acesso e suas pontes e pontilhões, para atender a pequena propriedade ou posse 
rural familiar, confrontante com a APP, desde que não haja impermeabilização do solo e a declividade da área 
seja inferior a 47%; 

 construção e manutenção de cercas de divisa de propriedades; 

 pesquisa científica, desde que não interfira com as condições ecológicas da área, nem enseje qualquer tipo de 
exploração econômica direta, respeitados outros requisitos previstos na legislação aplicável; 

 coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, como sementes, castanhas 
e frutos, desde que eventual e respeitada a legislação específica a respeito do acesso a recursos genéticos; 

 implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que com-
provada a outorga do direito de uso da água, quando couber; 

 outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventual e de baixo impacto ambiental pelo conselho 
estadual de meio ambiente. 

 A dispensa de licenciamento depende de decisão por parte do órgão ambiental competente e à luz da legislação 

 Código Florestal Brasileiro. 

 Lei Federal 9.433/1997 – Política Nacional de Recursos 
Hídricos. 

 NORMAN 03/2001. 

 Resolução CONAMA 303/2002. 

 Resolução CONAMA 302/2002. 

 Resolução CONAMA 369/2006. 
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ZPA 
ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

São caracterizadas por serem áreas com declividade dominantemente inferior a 30% e geralmente dotadas de acesso(s), pré-existente(s) ou próximo(s) 

USOS  

POSSÍVEIS 
CONDICIONANTES/ PARTICULARIDADES/RECOMENDAÇÕES 

LEGISLAÇÃO BÁSICA  

REFERENCIAL 

vigente. 

ATIVIDADES DE BAIXO IM-
PACTO AMBIENTAL, COM 

FUNÇÃO SOCIAL. 

 São consideradas atividades de baixo impacto com função social: 

 implantação de trilhas para desenvolvimento de ecoturismo; 

 acesso e/ou construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro, em áreas com declividade 
inferior a 30%; 

 outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventual e de baixo impacto ambiental pelo conselho 
estadual de meio ambiente. 

 A dispensa de licenciamento depende de decisão por parte do órgão ambiental competente e à luz da legislação 
vigente. 

 Código Florestal Brasileiro. 

 Lei Federal 9.433/1997 – Política Nac. de Recursos Hídri-
cos. 

 NORMAN 03/2001. 

 Resolução CONAMA 303/2002. 

 Resolução CONAMA 302/2002. 

 Decreto Federal 895/2003 

 Resolução CONAMA 357/2005. 

 Resolução CONAMA 369/2006. 

 Lei Federal 11.428/2006. 

 Decreto Federal 6.660/2008. 

ÁREA VERDE DE DOMÍNIO 
PÚBLICO EM ÁREA URBANA 

 Devem possuir áreas dotadas de vegetação não se admitindo impermeabilização ou ajardinamento em 80% da 
área total autorizada para uso. 

 O ajardinamento destas áreas é limitado a 15% do total licenciado/autorizado para o uso e a impermeabilização 
não poderá ultrapassar a 5%.  

 O projeto técnico poderá incluir a implantação de equipamentos públicos, desde que a declividade desta área seja 
inferior a 30%: 

 trilhas ecoturísticas, poderão ser implantadas em áreas com declividade superior a 30%; 

 ciclovias; 

 pequenos parques de lazer, excluídos parques temáticos ou similares; 

 acesso e travessia aos corpos de água; 

 mirantes; 

 equipamentos de segurança, lazer, cultura e esporte; 

 bancos, sanitários, chuveiros e/ou bebedouros públicos – com tratamento adequado de dos efluentes líquidos; e 

 rampas de lançamento de barcos e pequenos ancoradouros. 

 Será permitida movimentações de terra (corte, aterro) desde que envolva pouco volume e numa área inferior a 5% 
do total disponibilizado para a implantação da área verde. 

 O acesso da população a esta área é livre e gratuita. 

 A dispensa de licenciamento depende de decisão por parte do órgão ambiental competente e à luz da legislação 
vigente. 

 Idem ao anterior. 

ÁREA VERDE DE DOMÍNIO 
PÚBLICO EM ÁREA RURAL 

E/OU DE EXPANSÃO URBANA 

 Devem possuir no mínimo 60% da área dotada de vegetação e sem impermeabilização ou ajardinamento do solo. 

 O ajardinamento destas áreas é limitado a 35% do total licenciado/autorizado para o uso e a impermeabilização 
não pode ultrapassar a 5%.  

 O projeto técnico poderá incluir a implantação de equipamentos públicos, desde que a declividade desta área seja 

 Idem ao anterior. 
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ZPA 
ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

São caracterizadas por serem áreas com declividade dominantemente inferior a 30% e geralmente dotadas de acesso(s), pré-existente(s) ou próximo(s) 

USOS  

POSSÍVEIS 
CONDICIONANTES/ PARTICULARIDADES/RECOMENDAÇÕES 

LEGISLAÇÃO BÁSICA  

REFERENCIAL 

inferior a 30%: 

 trilhas ecoturísticas, poderão ser implantadas em áreas com declividade superior a 30%; 

 ciclovias; 

 pequenos parques de lazer, excluídos parques temáticos ou similares; 

 acesso e travessia aos corpos de água; 

 mirantes; 

 equipamentos de segurança, lazer, cultura e esporte; 

 bancos, sanitários, chuveiros e/ou bebedouros públicos; e 

 rampas de lançamento de barcos e pequenos ancoradouros. 

 Deverá, quando couber, prever tratamento dos efluentes líquidos e destinação adequada dos resíduos sólidos. 

 Será permitida movimentações de terra (corte, aterro) desde que envolva pouco volume e numa área inferior a 5% 
do total disponibilizado para a implantação da área verde.  

 O acesso da população a esta área é livre e gratuita. 

 A dispensa de licenciamento depende de decisão por parte do órgão ambiental competente e à luz da legislação 
vigente. 

APOIO À PESCA E A PISCI-
CULTURA 

 Somente é liberado o uso da APP do reservatório com abrigos de material e/ou embarcações de pequeno porte 
para apoio à piscicultura (seja em tanques-rede ou outra forma) ou à pesca (desde que de pescadores profissio-
nais), após a obtenção do licenciamento pelo órgão ambiental competente, autorização do Ministério da Pesca e 
Aqüicultura, Delegacia da Capitania dos Portos dentre outros necessários para o exercício da atividade (a libera-
ção da Piscicultura é condicionada à qualidade da água do reservatório, e do órgão competente para manifestação 
sobre o assunto além dos demais já mencionados - ver ZUR). 

 Idem ao anterior. 

OPERAÇÃO DE BALSAS 

 Somente é liberado o uso da APP do reservatório para esta atividade desde que o projeto técnico tenha sido 
aprovado pela municipalidade e Delegacia da Capitania dos Portos após a obtenção do licenciamento pelo órgão 
ambiental competente, além da “Cessão Gratuita de Uso” de terras do Concessionário. 

 A dispensa de licenciamento depende de decisão por parte do órgão ambiental competente e à luz da legislação 
vigente. 

 Idem ao anterior. 

IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS 

TURÍSTICOS E DE LAZER 
COMO PARQUES, CLUBES, 

MARINAS, BALNEÁRIOS ETC. 

 Qualquer intervenção ou supressão na área da APP só poderá ser realizada desde que cumpridos todos os trâmi-
tes que findam, após o licenciamento ambiental, com a emissão pelo empreendedor da “Cessão Gratuita de Uso”. 

 No caso de balneários, só serão liberados se a qualidade da água, no local, apresentar condições aceitáveis para o 
contato primário. 

 Devem possuir áreas dotadas de vegetação e sem impermeabilização do solo em no mínimo 40% da área liberada 
ao uso. 

 Prioritariamente as áreas para estacionamento de veículos e barcos deverão se localizar contíguo à APP ou a uma 
distância mínima de 30m da borda do lago em seu nível máximo normal. 

 A Delegacia da Capitania dos Portos deve aprovar o projeto técnico (quando houver construção de trapiche, do-
cas, rampas, e outras assemelhadas e com funções idênticas – tanto para barcos ou para passageiros ou da sina-

 Código Florestal Brasileiro. 

 Lei Federal 6.766/1979 – Parcelamento do Solo Urbano. 

 Resolução CONAMA 303/2002. 

 Resolução CONAMA 302/2002. 

 Módulo Rural Municipal  
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ZPA 
ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

São caracterizadas por serem áreas com declividade dominantemente inferior a 30% e geralmente dotadas de acesso(s), pré-existente(s) ou próximo(s) 

USOS  

POSSÍVEIS 
CONDICIONANTES/ PARTICULARIDADES/RECOMENDAÇÕES 

LEGISLAÇÃO BÁSICA  

REFERENCIAL 

lização de segurança e de delimitação da área de balneabilidade). 

 As construções de caráter permanente deverão se restringir ao estritamente necessário para o exercício da ativi-
dade requerida. 

 A dispensa de licenciamento depende de decisão por parte do órgão ambiental competente e à luz da legislação 
vigente. 

 

ZSU 
ZONA DE SEGURANÇA DA USINA 

São áreas do reservatório, a montante e a jusante da casa de força e da barragem de uso restrito do Concessionário e que objetivam a segurança da Usina. 

USOS  

POSSÍVEIS 
CONDICIONANTES/ PARTICULARIDADES/RECOMENDAÇÕES 

LEGISLAÇÃO BÁSICA  

A SER OBEDECIDA 

ACESSO DE PESSOAS E/OU 
ANIMAIS PARA OBTENÇÃO DE 

ÁGUA 

 É permitido somente em caso eventual/emergencial, desde que não envolva a supressão e nem comprometa a 
regeneração e a manutenção da vegetação.  

 Ver ZPR e ZPA 

MANUTENÇÃO/ OPERAÇÃO DA 
USINA. 

 O acesso a esta área do reservatório é de exclusividade do pessoal técnico da Usina ou de terceiros, desde que 
com autorização expressa, para a execução das atividades necessárias à Manutenção e Operação da Usina. 

 Lei nº 12.334, de 20/09/2010 

 NORMAN 17. 

 

ZUR 
ZONA DE USO DO RESERVATÓRIO 

Constitui-se no corpo reservatório, excetuando-se a ZSU. 

USOS 

POSSÍVEIS 
CONDICIONANTES/ PARTICULARIDADES/RECOMENDAÇÕES 

LEGISLAÇÃO BÁSICA 

A SER OBEDECIDA 

ABASTECIMENTO HUMANO DE 

ÁGUA (para a satisfação das 
necessidades de pequenos 

núcleos rurais e as de caráter 
insignificante) 

 O uso da água para esta finalidade é garantido por lei, respeitados os direitos do proprietário da APP do reser-
vatório (o Concessionário emitirá a concessão do “Direito a Passagem”) e o atendimento das condicionantes 
(emitidas pelo Órgão Ambiental competente, além do licenciamento) para minimizar/compensar o impacto am-
biental decorrente (como exemplo, no caso de supressão vegetal). 

 Consultar tanto a ZPA quanto a ZPR para o uso da APP do reservatório. 

 Lei Federal 9.433/1997 – Política Nacional de Recursos 
Hídricos (Lei das Águas). 

 Lei Estadual 9.748 de 30/11/1994 - Política Estadual de 
Recursos Hídricos. 

DESSEDENTAÇÃO DE ANIMAIS  O uso da água para esta finalidade é garantido por lei, respeitados os direitos do proprietário da APP do reser-  Idem ao anterior 
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ZUR 
ZONA DE USO DO RESERVATÓRIO 

Constitui-se no corpo reservatório, excetuando-se a ZSU. 

USOS 

POSSÍVEIS 
CONDICIONANTES/ PARTICULARIDADES/RECOMENDAÇÕES 

LEGISLAÇÃO BÁSICA 

A SER OBEDECIDA 

vatório (o Concessionário emitirá a concessão do “Direito a Passagem”) e é obrigatório o atendimento das con-
dicionantes (emitidas pelo Órgão Ambiental competente, além do licenciamento) para minimizar/compensar o 
impacto ambiental decorrente (como exemplo, no caso de supressão vegetal). 

 Consultar tanto a ZPA quanto a ZPR para o uso da APP do reservatório. 

DERIVAÇÃO D’ÁGUA PARA 
IRRIGAÇÃO 

 A autorização para o uso da água só é concedida pelo empreendedor quando os volumes aduzidos não com-
prometem a geração de energia.  

 Quando implicar em volumes que possam reduzir a geração de energia, a critério do Empreendedor, haverá a 
necessidade de outorga pela ANA (ou do órgão estadual com delegação específica), após a definição do res-
sarcimento envolvido. 

 Os usos da água no Estado de Santa Catarina, prescindem da manifestação da Secretaria de Desenvolvimento 
Sustentável – SDS, órgão responsável pela outorga no Estado de Santa Catarina. 

 Idem ao anterior 

CAPTAÇÃO PARA USO INDUS-
TRIAL 

 Idem ao anterior.  Idem ao anterior 

CAPTAÇÃO PARA USO HUMANO  Idem ao anterior.  Idem ao anterior 

CAPTAÇÃO PARA ABASTECI-
MENTO DE COMUNIDADES RU-

RAIS 

 Idem ao anterior.  Idem ao anterior 

CONSTRUÇÃO DE TRAPICHES, 
RAMPAS, CARREIRAS, DOCAS E 

ESTRUTURAS FLUTUANTES 

 Autorização da Delegacia da Capitania dos Portos ou órgão conveniado (Corpo de Bombeiros, Clubes Náuticos 
e entidades assemelhadas). É necessária a obtenção da concessão do “Direito a Passagem” e o respectivo li-
cenciamento ambiental. 

 NORMAN 03/2001 

 Resolução CONAMA 369/2006. 

BALNEÁRIO 

 A atividade, em água, deverá ser delimitada e sinalizada ; 

 Em terra às condicionantes da ZPA. 

 Este uso somente será permitido se as condições de qualidade de água permitirem. A informação sobre a 
qualidade deverá ser fixada em locais visíveis à comunidade pelo responsável pela atividade. 

 

PRÁTICA DE ESPORTES AQUÁ-
TICOS. 

 Liberada a prática desde que obedecida a legislação vinculada.  NORMAN 03/2001 

 Resolução CONAMA 302/2002 

MOTONÁUTICA 

 Definir e sinalizar as áreas de uso de lanchas motorizadas e “jet ski”. Vedado o seu uso próximo às áreas mar-
ginais urbanizadas ou em praias/ balneários fora de área identificada para embarque e desembarque. 

 Habilitação de Arraes Amador ou categoria superior; 

 Registro da embarcação na Capitânia ou Delegacia dos Portos. 

 NORMAN 03/2001 

NAVEGAÇÃO TURÍSTICA 
 Obter as diversas licenças da Delegacia da Capitania dos Portos necessárias à atividade; 

 Autorização (EMBRATUR) para exploração de atividade turística comercial. 

 Resolução Normativa 32/1988, da EMBRATUR. 

 NORMAN 03/2001 

PISCICULTURA 

 Aprovação do projeto específico pelo MPA, MME, IBAMA (FATMA/), ANA e ENERCAN.  

 A área máxima permitida/ ocupada pela atividade equivale a 1% do reservatório (somatório de todas as áreas 
utilizadas para a finalidade). 

 Somente liberada a atividade pelo órgão ambiental competente se a qualidade da água do reservatório apresen-

 Decreto Federal 895/2003 
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ZUR 
ZONA DE USO DO RESERVATÓRIO 

Constitui-se no corpo reservatório, excetuando-se a ZSU. 

USOS 

POSSÍVEIS 
CONDICIONANTES/ PARTICULARIDADES/RECOMENDAÇÕES 

LEGISLAÇÃO BÁSICA 

A SER OBEDECIDA 

tar condições adequadas.  

 Somente é permitida criação de espécies que tenham sido previamente autorizadas pelo órgão ambiental com-
petente 

PESCA PROFISSIONAL 

 A atividade deve respeitar os períodos de “defeso” (definidos pelo órgão ambiental competente) ou outras proi-
bições já instituídas. 

 Licença de pescador profissional emitida pela Colônia de Pescadores (Ministério da Aqüicultura e Pesca) e 
outros órgãos responsáveis pela prática da atividade. 

  

PESCA ESPORTIVA 

 Licença de pescador amador obrigatória para todo pescador que utiliza molinete/carretilha ou pesca embarcada; 

 Deve respeitar as seguintes normas: 

 utilizar linha de mão, caniço simples, caniço com molinete ou carretilha, e anzóis simples ou múltiplos, com is-
ca natural ou artificial e puçá; 

 obedecer o limite de captura; 

 respeitar o tamanho mínimo de captura e os períodos de defeso. 

 Portaria 1583 do IBAMA além de legislações específicas 
do MPA. 

OPERAÇÃO DE BALSAS  Prever instalações/edificações adequadas, de apoio à atividade.  NORMAN 03/2001 
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6 CARTOGRAFIA TEMÁTICA 

Uma base cartográfica pode ser concei-
tuada como o documento cartográfico que re-
presenta um determinado espaço geográfico, 
apresentando características e especificações 
apropriadas em termos de escala, sistema de 
referência e projeção, completude, atualização 
e precisão, para representar com qualidade o 
espaço geográfico e ser capaz de receber in-
formações temáticas sobre os mais diversos 
assuntos. 

A qualidade de uma base cartográfica é 
dependente não apenas dos fatores escala, 
projeção e sistema geodésico de referência, 
que estabelecem características de precisão de 
representação e posicionamento das informa-
ções, assim como o seu relacionamento com o 
mundo real. Também devem ser considerados 
os aspectos de atualização dos elementos re-
presentados, assim como a existência de todos 
os elementos considerados importantes para 
aplicações específicas. Desta forma, a qualida-
de de bases cartográficas pode ser diferencia-
da considerando objetivos diversos. 

FIGURA 40: PRANCHEAMENTO ADOTADO PARA OS 
MAPAS TEMÁTICOS 

 

No presente plano foi adotado como 
padrão para as cartografias temáticas a escala 
1:15.000, totalizando 14 pranchas no formato 
A3 (420 mm x 297 mm). 

A Cartografia da Região do Entorno do 
Empreendimento abrange a totalidade da área 
imageada sobre a qual é sobreposto o reserva-
tório em seu nível máximo normal, o sistema 
viário, a rede hídrica, as vilas, as localidades e 
a obra da Usina, mantendo-se íntegra a ima-
gem do terreno. A principal finalidade desta 
cartografia é a de mostrar o uso atual do solo.  

As Cartas com Referências de Apoio à 
Navegação contêm a profundidade do lago, a 
toponímia dos acidentes gerados com a sua 
formação (ilhas, pontas, baías, enseadas, pe-
nínsulas, elevações e outros), os pontos de 
acesso e saídas de emergência preexistentes. 
As cartas mostram, complementarmente, a 

distância em quilômetros de determinado local 
até a Usina, a localização e o tipo das placas 
de sinalização do reservatório. 

O conjunto dos desenhos que compõe a 
cartografia da Região do Entorno do Empreen-
dimento e das Cartas com Referências de 
Apoio à Navegação encontram-se, em formato 
reduzido, no Volume Anexo.  

6.1 Cartografia do Zoneamento de Usos 

A seguir são apresentados os modelos 
reduzidos das pranchas que compõem a carto-
grafia do Zoneamento de Usos. 
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FIGURA 41: MAPA DO ZONEAMENTO DE USOS DA UHCN - DESENHO 01 
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FIGURA 42: MAPA DO ZONEAMENTO DE USOS DA UHCN - DESENHO 02 
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FIGURA 43: MAPA DO ZONEAMENTO DE USOS DA UHCN - DESENHO 03 
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FIGURA 44: MAPA DO ZONEAMENTO DE USOS DA UHCN - DESENHO 04 
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FIGURA 45: MAPA DO ZONEAMENTO DE USOS DA UHCN - DESENHO 05 
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FIGURA 46: MAPA DO ZONEAMENTO DE USOS DA UHCN - DESENHO 06 
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FIGURA 47: MAPA DO ZONEAMENTO DE USOS DA UHCN - DESENHO 07 
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FIGURA 48: MAPA DO ZONEAMENTO DE USOS DA UHCN - DESENHO 08 
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FIGURA 49: MAPA DO ZONEAMENTO DE USOS DA UHCN - DESENHO 09 
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FIGURA 50: MAPA DO ZONEAMENTO DE USOS DA UHCN - DESENHO 10 
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FIGURA 51: MAPA DO ZONEAMENTO DE USOS DA UHCN - DESENHO 11 
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FIGURA 52: MAPA DO ZONEAMENTO DE USOS DA UHCN - DESENHO 12 
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FIGURA 53: MAPA DO ZONEAMENTO DE USOS DA UHCN - DESENHO 13 
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FIGURA 54: MAPA DO ZONEAMENTO DE USOS DA UHCN - DESENHO 14 
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7 RESULTADOS FINAIS 

O espelho d’água do reservatório possui 
uma área de 3.465,85ha dos quais 66,58ha 
(1,88%) fazem parte da Zona de Segurança da 
Usina.  

A Zona Operacional da Usina possui 
398,53ha (304,20 na MD e 94,33 na ME) sendo 
o uso nela considerado de utilidade pública. A 
ocupação efetiva nesta área será de no máxi-
mo 5% (CONAMA 369/06) e, as áreas que fo-
ram “degradadas”, em função das obras de 
implantação da UHCN, foram objeto de pro-
grama específico do PBA visando a sua recu-
peração. 

A APP do reservatório possui uma área 
de 1.877,88ha, dos quais 94,67ha (5,04%) es-
tará condicionada ao Plano de Manejo do Par-
que Estadual do Rio Canoas e os 1.783,21ha 
restantes foram subdivididos em duas categori-
as de zonas uma de Preservação Rigorosa 
com 1.569,11ha (83,56%) e outra de Proteção 
Ambiental com 214,10ha (11,40%). 

As áreas com uso antrópico na APP do 
reservatório da UHCN, em julho de 2011, eram 
compostas de duas categorias: os corredores 
de dessedentação ocupando 4,27ha ou 0,23% 
e os acessos com 11,56ha ou 0,61% de sua 
área total. 

Assim, o percentual utilizado da APP, 
em julho de 2011, representado pelos acessos 
pré-existentes e os corredores de dessedenta-
ção atendem ao estabelecido por quaisquer 
das resoluções do CONAMA principalmente a 
302/2002, 303/2002 e 369/2006. 
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IV  –  GERAÇÃO D A IDENTID ADE  DO 
L AGO 

 

 

O lago da Usina Hidrelétrica Campos 
Novos é um elemento relativamente novo (e 
desconhecido) na paisagem regional, possuin-
do características próprias que necessitavam 
ser divulgadas às autoridades, empreendedo-
res e população em geral. Suas águas, além de 
servir para a geração de energia elétrica pro-
porcionam a possibilidade de diversos novos 
usos capazes de gerarem negócios, renda e 
empregos. Ainda, é uma opção de lazer e re-
creação reduzindo uma carência existente por 
este tipo de atividade na região. 

Por outro lado, quando da efetivação 
destes usos, mesmo que parcialmente, surgem 
riscos à qualidade d’água, à fauna e/ou à flora 
(derramamento de óleos e combustíveis, lan-
çamentos de efluentes líquidos, abandono de 
embalagens plásticas dentre outros) e à salva-
guarda da vida humana principalmente decor-
rente da alta profundidade média do lago, 
mesmo próximo às margens. 

Embora não haja meios para evitar to-
talmente estes acidentes, o Empreendedor tem 
a responsabilidade de informar sobre as carac-
terísticas do novo contexto. Assim, gerou mate-
rial informativo para socializar o conhecimento 
disponível sobre as oportunidades e os riscos 
potenciais decorrentes deste uso.  

Como resposta aos riscos decorrentes 
da alta profundidade do lago foi desenvolvida 
materiais informativos diversos e colocadas 
placas de advertência junto aos principais 
acessos do ao lago que o motorista em terra 
evite acidentar-se ao chegar ao lago. 

Dentro desta linha, para eliminar estes 
riscos, já foram implantados dispositivos que 
impedem a aproximação dos navegantes das 
estruturas da tomada d’água e do vertedouro à 
montante e, do vertedouro e do canal de fuga à 
jusante. Estes, designados de “correntes de 
sinalização e de bloqueio” são dotados de pla-
cas que comunicam o risco de adentrar nesta 
área e impedem fisicamente que tal aconteça.  

Com o sentido de orientar os navegan-
tes foi implantado uma sinalização de orienta-
ção e de apoio na água e em terra (nos princi-
pais acessos), permitindo que o usuário possa 

orientar-se quanto da sua posição relativa no 
lago, seja informado da existência de obstácu-
los submersos e encontre saídas em caso de 
emergências. Este sistema de Sinalização 
Marginal e de Cortesia está detalhado no item 5 
(página 156). 

Foi desenvolvida e distribuída nas esco-
las da região a “Cartilha aos Navegantes e 
Pescadores”, na forma de estória em quadri-
nhos, que objetivaram a conscientização da 
população jovem das principais características 
do lago (riscos e possibilidades). 

O presente Capítulo, Geração da Identi-
dade do Lago, inclui também uma série de as-
pectos inerentes ao Empreendimento (Usina e 
Reservatório) e relaciona os produtos informa-
tivos disponibilizados como conhecimento ou 
como obras físicas (sinalização) para tornar o 
lago conhecido e razoavelmente seguro para 
os usuários.  

Tornar-se consciente significa, neste 
caso, “despertar” para a nova realidade e assim 
apropriar-se do ainda novo contexto, condição 
necessária para a geração da identidade do 
lago. Caso contrário, a tendência mais provável 
é que venha a predominar um uso antrópico de 
caráter particular, individual, envolvendo, em 
muitos casos, as formas de ocupações não 
legais e, na maioria das vezes, desordenadas. 
Nesse processo espontâneo, a geração de 
empregos e renda é mínima e os riscos de 
usos inapropriados, principalmente de natureza 
ambiental, significativos.  

Assim, além das obras físicas de res-
ponsabilidade da ENERCAN já implantadas, 
foram desenvolvidos produtos para servirem de 
referência à exploração dos potenciais conside-
rando as características específicas do lago de 
Campos Novos. Todas as figuras são mera-
mente ilustrativas e indicativas de possibilida-
des que, para se tornarem reais, requererão 
sempre aprovação dos órgãos competentes. 
Assim, foram desenvolvidos: 

 estudos de Equipamentos Náuticos 
(carreira, pórtico para colocação e reti-
rada de barcos d’água e clube náutico); 

 estudos de roteiros turísticos; 
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 referências conceituais e tecnológicas 
para implantação de trilhas ecológicas. 

O segundo passo, após a aprovação 
deste Plano, consistirá na divulgação das ca-
racterísticas e potencialidades do lago e do seu 
entorno através de: 

 Deverá ser realizado um levantamento 
hidrográfico de categoria “A”, por enti-
dade devidamente cadastrada pelo 
Centro de Hidrografia da Marinha, de 
acordo com as instruções emanadas 
das Normas da Autoridade Marítima pa-
ra levantamentos Hidrográficos nº 25 
(NORMAM 25) que pode ser acessada 
no sítio www.dcp.mar.mil.br, cujos da-
dos, após homologados por aquele cen-
tro, serão inseridos em mapa e servirão 
de auxilio e contribuirão à segurança da 
navegação. operação do reservatório: 
este item aborda os critérios e regras 
operativas da usina, quer em função da 
demanda de energia ou da possibilidade 
física de geração (disponibilidade 
d’água), quer em função de variáveis 
que ocorram à montante ou à jusante 
(principalmente devido a existência de 
outros reservatórios).  

 contingências extraordinárias: são even-
tos que fogem da normalidade, princi-
palmente quando da ocorrência de aci-
dentes severos, de diversas naturezas, 
cujas tipologias necessitam ser conhe-
cidas e que exigem planos para a elimi-
nação ou mitigação dos efeitos deles 
decorrentes; 

 educação ambiental específica: no pre-
sente caso o seu enfoque está centrado 
nos aspectos ambientais decorrentes da 
formação do lago, bem como do uso de 
suas águas e margens para qualquer fi-
nalidade. Seu objetivo central é o de 
promover sustentabilidade ao processo 
de uso das águas do lago e de suas 
margens (APP do reservatório) para 
qualquer finalidade. 

1 OCUPAÇÃO ANTRÓPICA 

Constitui-se na apropriação do meio 
ambiente pelo homem, neste caso, do lago e, 
principalmente, do seu entorno imediato (pro-
priedades confrontantes com a APP do reser-
vatório), sem excluir outras áreas da “bacia 
incremental”134 que possam a afetar a qualida-
de das águas do lago, tanto na piora quanto na 

                                                
134

 Contribuição dos tributários situados entre o eixo da barragem 
e o final do reservatório. 

sua melhora. 

A ocupação do homem pode ocorrer 
através de diversas formas e intensidades. Es-
ta potencialidade relativa à ocupação humana é 
normalmente entendida como resultante da 
disponibilidade de áreas aptas à ocupação 
(com boas características e que estejam à ven-
da a preço compatível) e da atratividade do 
local. Estas áreas localizam-se invariavelmente 
próximas ao lago excluídas aquelas que de 
alguma forma devem ser preservadas (APP do 
reservatório, outras áreas de preservação per-
manente como nascentes, margens de cursos 
d’água, existência de vegetação primária ou 
secundária, declividade excessiva entre outras) 
como pode ser visto no capítulo do Zoneamen-
to e do Código de Usos. 

Até o momento, a ocupação predomi-
nante vem ocorrendo, de forma ainda rarefeita, 
através do uso de lotes individuais ou de con-
domínios no qual um grupo, ou um indivíduo, 
adquire uma propriedade rural e vende, para 
amigos ou terceiros, frações deste terreno, sem 
que tenha havido, via de regra, a legalização 
desta operação. 

Ainda, quanto ao potencial, ele por si só 
não gerará renda e empregos como é expecta-
tiva de muitos. Ele não é, por exemplo, capaz 
de atrair pessoas de fora, qual seja, o turismo 
não acontecerá num passe de mágica, sendo 
portanto, imprescindível conhecer as oportuni-
dades de negócio efetivamente existentes no 
novo contexto. É necessária visão empreende-
dora para a escolha dos empreendimentos cor-
retos e recursos para realizá-los. 

É também possível que não haja em-
preendimentos de porte e nem a atração de 
turistas. Neste caso, as oportunidades de re-
creação e lazer, a pesca e piscicultura e outros 
usos destinar-se-ão à população do entorno. 
Esta é uma possibilidade que não deve ser 
desprezada.  

A ENERCAN tem entre suas obrigações 
legais o estudo das potencialidades do lago e 
da região e a elaboração de um Zoneamento e 
de um Código de Uso das águas e do seu en-
torno, objetivando que estas áreas venham a 
ser exploradas dentro de critérios conservacio-
nistas em busca de um manejo sustentado. 
Outra obrigação é a de criar instrumentos obje-
tivando gerar a identidade do lago, ação que 
consiste em difundir as suas características 
para viabilizar a maximização de seu uso. Nes-
te item, estão incluídas medidas de segurança, 
como a sinalização do lago, pois compete ao 
responsável por empreendimentos que possam 
causar riscos, informá-los e sinalizá-los dentro 

http://www.dcp.mar.mil.br/
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da melhor técnica possível, assunto que será 
abordado adiante. 

Caberá aos municípios lindeiros ao re-
servatório (Abdon Batista, Campos Novos, Cel-
so Ramos e Anita Garibaldi) estabelecerem as 
regras quanto ao uso da terra confrontante com 
a APP do reservatório, além de considerar em 
seus Planos Diretores esta área de preserva-
ção permanente. Ainda, além do uso rural, 

quando necessário, delimitar os perímetros 
urbanos em Distritos e/ou criar “áreas de ex-
pansão urbana”, especificamente planejadas, 
estabelecendo para elas um Zoneamento e um 
Código de Obras adequado às circunstâncias 
específicas, privilegiando as questões relativas 
à sustentabilidade ambiental (incluindo neste 
contexto as águas e a APP do lago). 

FIGURA 55: MAPA DA REGIÃO DA UHCN 

Para que os diversos atores locais135 
possam exercer o seu papel, seja por atribui-
ção ou por interesse, é previsto, após a apro-
vação pela FATMA, ações de divulgação do 
Plano (sistemáticas ou por demanda). 

A ocupação antrópica, a princípio, será 
mais intensa onde as condições forem mais 
favoráveis, envolvendo as facilidades de aces-
so, as qualidades paisagísticas, a disponibili-
dade de áreas propícias à ocupação efetiva 
(propícias a receberem edificações e arrua-
mentos) e principalmente as oportunidade de 
negócio (oferta de lotes). A prática efetiva de 
ocupação das margens vem mostrando um 
forte vínculo com esta última condicionante. 

                                                
135

 Os atores sociais no presente caso são representados pelas 
autoridades (legislativo, executivo e as secretarias regionais de 
Lages e Campos Novos), Comitê da Bacia, associações de 
classe, sindicatos, organizações não governamentais, comunida-
des do entorno e os empreendedores 

1.1 Características Locais 

O lago de Campos Novos com seus 
34,6 km2 (sendo 25,9 km2 de terras inundadas 
e 8,7 que correspondem a antiga calha do 
rio)136 e 53km de comprimento é pequeno com-
parativamente aos outros da região. A largura 
média, no corpo principal do lago, varia de um 
máximo de 550 metros para um mínimo, em 
torno, de 350 metros. 

Os atrativos no entorno imediato ao re-
servatório se restringem a algumas cachoeiras 
(que às vezes caem diretamente no reservató-
rio), mirantes potencias e as Casas de Memó-
ria. Paralelamente, há atrativos expressivos 
situados entre o Passo do Pontão e a UHCN 
constituídos por cachoeiras, grutas, paredões, 
uma Pequena Central Hidrelétrica entre outros. 

                                                
136

 Fonte: site da Enercan na internet, acessado em junho de 
2010. 
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Estas belezas naturais podem perfeitamente 
serem associadas a ações que objetivam ex-
plorar a potencialidade do lago. 

FOTO 65: CASAS DE MEMÓRIA 

    

FOTO 66: CACHOEIRAS NO RESERVATÓRIO 

    

FOTO 67: CACHOEIRAS 

    

FOTO 68: MIRANTE DA USINA MARGEM ESQUERDA 

 

1.1.1 Setorização do reservatório 

Uma análise expedita do reservatório e 
de seu entorno imediato permite setorizá-lo em 
três compartimentos com potencial homogêneo 
para fins de ocupação antrópica. Em teoria a 
ocupação tende a ser mais intensa no Setor 2 e 
secundariamente no Setor 1, em detrimento do 
Setor 3, como veremos a seguir. 

O relevo do vale e de seu entorno, a es-
cassa rede hídrica de contribuição lateral gera-
ram um reservatório que, com exceção do Rio 
Ibicuí, no qual se formou um braço de reserva-
tório, é dominantemente um rio alagado.  

A ausência de rios afluentes associada 
ao relevo mais encaixado restringiu a formação 
de enseadas que são enriquecedoras da pai-
sagem, favorecem a criação de portos (águas 
mais calmas) e se constituem quase sempre 
em refúgio e criadouro de peixes. 

FIGURA 56: SETORIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO 

 

FOTO 69: RELEVO TÍPICO DO SETOR 1 (ENTRE A 
USINA E A FOZ DO RIO IBICUÍ) 

 

O Setor 1 e a metade do Setor 2 (até a 
localidade de Santa Terezinha em Anita Gari-
baldi), com raras exceções, possuem margens 
com alta declividade e significativa cobertura 
vegetal que são as principais restrições para 
sua ocupação. Em contrapartida, os poucos 
locais que o permitem possuem privilegiadas 
visões panorâmicas do lago. Os acessos ao 
lago, via de regra, deverão ser feitos por estra-
das consolidadas preexistentes uma vez que 
construir novas implica em, na maioria das ve-
zes, impactos ao meio ambiente, o que dificul-
taria o seu licenciamento. 

FOTO 70: ASPECTO TÍPICO DO SETOR 2 

 

O Setor 3 (trecho final) possui a maior 
quantidade de áreas com potencial de serem 
ocupadas com usos vinculados ao lago. No 
entanto, esta região é severamente afetada por 
altos deplecionamentos (mudança no nível das 
águas do reservatório) que, mesmo eventuais, 
prejudicam a paisagem, dificultam a balneabili-
dade e o uso da água para diversas outras fina-
lidades (além da geração de energia).  

FOTO 71: ASPECTO TÍPICO DO SETOR 3 

 

Por fim o trecho com maior potencial de 
uso antrópico situa-se na segunda metade do 
Setor 2, entre a localidade de Santa Terezinha 
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(Anita Garibaldi) até o início do Setor 3. 

Não há sistema viário paralelo ao reser-
vatório. A exceção ocorre na MD do reservató-
rio, entre Abdon Batista e a localidade de Arroio 
Bonito, onde, em setembro de 2010, estava em 
fase final de asfaltamento a ligação entre Ab-
don Batista e Campos Novos. Esta rodovia, ao 
passar na região de maior potencial para ocu-
pação reforça a vocação desta área. Esta es-
trada passa pela Vila de Ibicuí, no final do re-
servatório, favorecendo a ocupação desta área 
ante a sua reduzida distância até Campos No-
vos e pela existência da Vila para questões de 
apoio com produtos de necessidades básicas. 

Na FIGURA 57, região da Linha Boquei-
rão próxima à ponte da SC-456, é nítida os 
efeitos do deplecionamento. A freqüência da 
ocorrência deste fenômeno no reservatório da 
UHCN é relativamente pequena, mas não des-
prezível (como exemplo na FOTO 72 aspectos 
do deplecionamento no lago de Machadinho, 
próximo ao seu barramento). 

FIGURA 57: DEPLECIONAMENTO EM ABDON/ANITA 
GARIBALDI 

 

FOTO 72: DEPLECIONAMENTO NO LAGO DA UHMA 

   

FIGURA 58: DECLIVIDADE NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 

 
 

FIGURA 59: DETALHE A DA FIGURA 58 

 

FIGURA 60: DETALHE B DA FIGURA 58 

 

A 
B 

SETOR 1   SETOR 2     SETOR 3 
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Na FIGURA 58 foram superpostas man-
chas de declividades no entorno imediato ao 
reservatório (limitadas às curvas de nível dis-
poníveis, aproximadamente 500 metros ao re-
dor do reservatório) e as cores representam: 

 VERMELHO = Áreas com declividade en-
tre 47 a 100% ou 25 a 45º (onde, o solo 
não pode ficar sem cobertura vegetal) e 
superiores a 100% consideradas de 
preservação permanente; 

 AMARELO = Áreas com declividade entre 
31 e 47% nas quais o manejo deve em-
pregar técnicas conservacionistas, po-
dendo ser parceladas mesmo que im-
próprias para loteamentos urbanos (Lei 
Federal no 6.766/79). Este também é o 
limite máximo para o corte raso e a sua 
exploração é admitida somente se sus-
tentada por cobertura florestal; 

 IMAGEM (sem cor, até em torno de 500m 
ao redor do lago) = Áreas sem restrição 
de uso por declividade, podendo ser in-
clusive urbanizadas (loteamentos) com 
inclinação do terreno de até 30%, porém 
quando da existência de vegetação em 
estágio médio e avançado de regenera-
ção, esta é impeditiva ao seu uso.. 

1.2 Análise Inicial das Potencialidades 

FIGURA 61: LOCAIS QUE EM 2004 POSSUÍAM MAIOR 
POTENCIAL À OCUPAÇÃO ANTRÓPICA 

 

Antes do enchimento do reservatório137 
foram cadastradas nove (9) áreas como sendo 
as mais favoráveis para ocupação antrópica de 
forma mais intensa como loteamentos, áreas 
de lazer e recreação (ver FIGURA 61). Embora 
outras áreas pudessem ser acrescidas a este 
cadastro, as mesmas possuíam potencial um 
pouco inferior com outras credenciais não per-
mitindo ocupações intensas ou de maior porte.  

Estas nove áreas foram determinadas 
através da análise dos seguintes parâmetros: 

                                                
137

 Estudo realizado para o Plano de Conservação Ambiental e 
Uso do Entorno do Reservatório da UHCN, de outubro de 2004. 

1) disponibilidade de área: consiste na 
avaliação pela declividade das área dis-
ponível para ocupação, envolvendo 
aquelas com declividade entre 0 e 47 %, 
especialmente aquelas entre 0 e 30 % 
por não possuírem restrições, inclusive 
sendo urbanizáveis; 

2) qualidade ambiental do sítio: é aqui en-
tendida como sendo os solos, a morfo-
logia e cobertura vegetal; 

3) panoramicidade: é o potencial panorâ-
mico, a partir das áreas consideradas 
aptas para ocupação antrópica; 

4) acessibilidade: consiste na facilidade de 
acesso a partir das prováveis origens 
dos usuários do lago e de seu entorno; 

5) condições portuárias: disponibilidade de 
locais planos para pátio e, eventualmen-
te, construção de garagem coberta ou 
mesmo um clube náutico e, na água um 
bom calado e proteção contra os ventos 
(porto abrigado); 

6) restrições de uso: são aquelas que im-
pedem de alguma forma o uso pleno da 
área, independente de sua natureza; 

7) atrações associadas: elementos natu-
rais ou artificiais significativos como gru-
tas, cascatas, casas de memória e a 
própria Usina;  

8) orientação geográfica favorável: foi con-
siderado que uma área tem uma orien-
tação geográfica favorável quando não 
estiver demasiadamente exposta ao 
vento sul e permitir um bom número de 
horas de exposição ao sol; 

9) apoio logístico: facilidade de acessar 
centros prestadores de serviços, inclu-
indo manutenção mecânica, abasteci-
mento de combustível e gêneros ali-
mentícios, primeiros socorros e comuni-
cação (telefonia, internet dentre outros); 

10) potencial de polarização: é uma estima-
tiva da capacidade que determinado lo-
cal possui em atrair pessoas, conside-
rando dois aspectos fundamentais: dis-
tância aos centros e a demanda poten-
cial de atrações. 

1.3 Ocupação Antrópica Atual 

Na prática, verificou-se que estes parâ-
metros são relativos e servem apenas para um 
exercício teórico como indicativo de tendências. 
Por outro lado, poderão, também, ocorrer inter-
venções, envolvendo investimentos criativos, 
capazes de interferir de forma considerável nos 
resultados finais. 
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A prática tem revelado que a condicio-
nante “oportunidade de negócio” é determinan-
te, de maneira geral, na escolha das áreas que 
efetivamente serão utilizadas em contraponto a 
outras que possuam melhores atributos. 

FIGURA 62: OCUPAÇÃO ANTRÓPICA ATUAL 

 

Após o enchimento do lago ocorreu uma 
série de ocupações espontâneas que confirma-
ram o que estava previsto em termos de ma-
cro-tendências, qual seja, todas as ocupações 
atuais estão situadas no setor 2. O que houve 
foi uma mudança na localização das áreas utili-
zadas em relação aqueles previstas como mais 
favoráveis (Ver FIGURA 62). 

O parâmetro “oportunidade de negócio” 
foi extremamente decisório na escolha dos lo-
cais efetivamente ocupados. Esta é uma ques-
tão de mercado e de oportunidade e que nem 
sempre resulta na melhor solução possível. 

1.3.1 Área 6 – Anita Garibaldi 

Na área 6 foram construídas, às mar-
gens da estrada, diversas edificações residen-
ciais que são ocupadas por famílias provenien-
tes da sede de Anita Garibaldi.  

FIGURA 63: ÁREA 6  

 

FOTO 73: VISTAS GERAIS DA ÁREA 6 

   

A opção por este local, mesmo sem 

possuir importantes atributos para um aprovei-
tamento maior das águas do lago (como para 
um bom porto), se deve a sua proximidade com 
a sede e a SC-458 (que virá a ser asfaltada). 
Outra razão é que esta área sofre menos inter-
ferência dos efeitos causados pelos deplecio-
namentos.  

1.3.2 Área 5 – Abdon Batista 

A área 5 (corresponde ao antigo ponto 6 
da FIGURA 61), situada em Abdon Batista entre 
as localidades de Barra do Arroio e Santa Te-
rezinha, já está parcialmente ocupada. É de 
fácil acesso pelo asfalto da SC-455, sendo pai-
sagisticamente privilegiada e pouco afetada por 
altos deplecionamentos possuindo, no lado 
norte, boas condições portuárias.  

FIGURA 64: ÁREA 5 

 

FOTO 74: VISTAS GERAIS DA ÁREA 5 

   

A balsa de Santa Ana dela parte para 
atingir o território de Anita Garibaldi na outra 
margem. Constitui-se numa península plana e 
pouco afetada pelo vento sul, quando houver. 
Dista cerca de 10 km da sede de Abdon Batista 
com acesso por estrada asfaltada que torna 
esta sede em um bom apoio logístico, princi-
palmente para gêneros de primeira necessida-
de.  

1.3.3 Área 4 – Campos Novos 

A área 4 situa-se na localidade de Pal-
meira do Ibicuí e dista cerca de 8km da SC-455 
(Ibicuí-Abdon Batista) por estrada de terra.  

Apesar desta restrição (relativa), a área 
é aprazível devido as suas virtudes paisagísti-
cas e é abrigada de ventos, não afetada em 
excesso pelo deplecionamento, possuindo bo-
as condições portuárias. Com estas qualifica-
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ções, a dificuldade de acesso, normalmente 
fator restritivo, é contrabalançada. 

FIGURA 65: ÁREA 4 

 

1.3.4 Área 3 – Campos Novos 

A área 3, situada no final do reservatório 
que se formou no Lajeado Aguapé, dista 7 km 
do asfalto da SC-455, por estrada de terra. Em 
outra alternativa é possível alcançar a SC-458 
através de estrada em terra com 6,5 km. A pro-
ximidade da Vila de Ibicuí (cerca de 10km) é 
uma vantagem deste local, pois constitui-se 
num apoio em termos de serviços básicos. 

FIGURA 66: ÁREA 3 

 

FOTO 75: VISTAS GERAIS DA ÁREA 3 

   

O local é aprazível (próximo a Cachoei-
ra do Aguapé), abrigado de ventos, com boas 
condições portuárias e facilidade de acesso ao 
reservatório. A escolha da área, apesar da pre-
cariedade do acesso em seu trecho final, justi-
fica-se plenamente com as compensações ci-
tadas (comparativamente as outras possibilida-
des existentes no Setor 2). É a ocupação que 
apresenta maior número de unidades residen-
ciais construídas. 

1.3.5 Área 2 – Campos Novos 

A área 2 (equivalente ao ponto 3 da FI-

GURA 61) situa-se na localidade de São Fran-
cisco, em Campos Novos. O sítio fica em nível 
mais elevado e afastado do reservatório ao 
qual se liga através de dois acessos consolida-
dos pré-existentes. Trata-se de uma área com 
vista panorâmica ampla e aprazível.  

As condições portuárias não são das 
melhores (o porto é desabrigado não permitin-
do a permanência sem riscos, por longos perí-
odos, do barco na água) e o vento sul pode 
constituir-se em elemento desfavorável mesmo 
que com baixa recorrência, principalmente no 
verão. O acesso a esta área pode ser efetuada 
tanto pela SC-458 (que liga a BR-470 a Celso 
Ramos) quanto pela SC-455 (Vila do Ibicuí à 
BR-470). 

FIGURA 67: ÁREA 2 

 

FOTO 76: VISTAS GERAIS DA ÁREA 2 

   

Foi a primeira área do entorno da APP a 
receber este tipo de ocupação/ investimento 
(loteamento) possuindo uma razoável infra-
estrutura e, em setembro de 2010, tinham 10 
residências construídas.  

1.3.6 Área 1 – Campos Novos 

A área 1 situa-se em São Simão, vizi-
nha a São Francisco, também no município de 
Campos Novos. Dista 11,5 km do asfalto da 
SC-458 (que liga a BR-470 a Celso Ramos) 
através de estrada de terra.  

O relevo é levemente ondulado e a ocu-
pação ocorre à meia encosta contando com 
uma visão panorâmica aprazível do lago. Po-
rém não possui boas condições portuárias sen-
do desabrigada, inclusive do vento sul. 
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FIGURA 68: ÁREA 1 

 

FOTO 77: VISTA GERAL DA ÁREA 1 

 

1.3.7 Considerações 

Foi constatado que a atual ocupação, 
anteriormente descritas, é, em sua maioria, de 
famílias vinculadas à sede do município onde 
estas estão situadas.  

Na margem direita do reservatório as 
áreas 1, 2, 3 e 4 são dominantemente de famí-
lias originárias da cidade de Campos Novos, 
enquanto a área 5 no município de Abdon Ba-
tista abriga a sede social e de lazer dos funcio-
nários da BAESA e da ENERCAN. Já na mar-
gem esquerda a área 6 (em Anita Garibaldi) é a 
única com clara ocupação consolidada e com 
tendência de expansão. 

1.4 Outras Áreas Potenciais 

No município de Celso Ramos somente 
duas áreas possuem potencialidade de ocupa-
ção com qualificações paisagísticas, áreas pla-
nas abrigadas e acessos consolidados pré-
existentes. As condições portuárias também, 
em ambos os casos são excelentes, principal-
mente na área 8. 

FIGURA 69: AREA 7 

 

A restrição a um uso mais intensivo des-
tas áreas pode ser a falta de uma panoramici-
dade que envolva vistas para o lago uma vez 
que a vegetação da APP do reservatório impe-
de tal possibilidade. 

Enquanto que nos municípios de Anita 
Garibaldi e Abdon Batista, como já mencionado 
anteriormente, possuem diversas outras áreas 
no entorno do reservatório com grandes poten-
cialidades de ocupação antrópica. 

FIGURA 70: ÁREA 8 

 

2 EQUIPAMENTOS NÁUTICOS 

A formação do lago modificou o regime 
das águas do rio de águas correntes para outro 
de águas paradas. Esta transformação criou 
condições, antes inexistentes, para que a na-
vegabilidade possa ocorrer de forma plena, já 
que desapareceram obstáculos anteriormente 
existentes como corredeiras e lajeados. Não 
apenas o Rio Canoas, mas também os seus 
afluentes, com o desmatamento efetuado ante-
riormente ao enchimento do reservatório, têm 
calado para embarcações de qualquer porte. A 
alta profundidade média do lago não oferece 
restrições à navegação, salvo junto às mar-
gens, nas ilhas e nas enseadas do último terço 
do reservatório, mais precisamente a partir da 
localidade de Barra do Arroio, no município de 
Abdon Batista, principalmente decorrentes do 
efeito do deplecionamento. 

2.1 Tipologias Referenciais 

Sem a exclusão de outros, os equipa-
mentos náuticos aqui considerados são de 
apoio à navegação, como clubes náuticos, ma-
rinas, rampas e trapiches. 

2.1.1 Clubes Náuticos 

Os Clubes Náuticos são entidades cujo 
objetivo é congregar seus associados em torno 
de atividades relacionadas ao uso da água, 
dispondo de instalações e serviços adequados 
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à finalidade, incluindo locais abrigados (e/ou ao 
ar livre) para a guarda de barcos, posto de 
combustível, serviços de manutenção mecâni-
ca, de regularização documental, de rádio-
comunicação, de socorro emergencial, etc. 

O modelo de clube apresentado foi de-
senvolvido como referência para projetos as-
semelhados que possam ser implantados na 
região, uma vez que o programa definitivo só 
poderá ser elaborado a partir dos interesses de 
um núcleo dos associados fundadores ou então 
de um empreendedor, cuja visão de negócio 
lhe permita inferir as reais necessidades. 

FIGURA 71: CLUBE NÁUTICO - ADMINISTRAÇÃO, 
SANITÁRIOS, RESTAURANTE E SALÃO DE EVENTOS 

 

FIGURA 72: VISTA DO RESTAURANTE 

 

FIGURA 73: VISTA ÁREA DO CONJUNTO 

 

FIGURA 74: VISTA ÁREA DO CONJUNTO 

 

Os detalhes construtivos da proposta 
acima, em formato reduzido pode ser visualiza-
do na FIGURA 90, FIGURA 91 e FIGURA 92. 

2.1.2 Marinas 

As marinas constituem-se em locais, na-
tural ou artificialmente abrigados, para guarda 
de embarcações.  As facilidades mínimas vin-
culadas envolvem serviços de abastecimento 
de combustível, retirada ou colocação de bar-
cos, guarda de barcos, manutenção mecânica 
e rádio-comunicação (SSB e VHF). Podem 
integrar um Clube Náutico ou existirem isola-
damente. Muitas possuem pousadas associa-
das que, por sua vez, incluem serviços de ali-
mentação e outras facilidades. 

2.1.3 Trapiches, rampas e carreiras 

Os trapiches são atracadouros para 
embarcações. Possuem a forma de passarela e 
servem para o embarque ou desembarque, no 
presente caso, de pessoas. 

FIGURA 75: TRAPICHE / ANCORADOURO COM NÍVEL 
ALTO DAS ÁGUAS 

 

FIGURA 76: TRAPICHE / ANCORADOURO COM NÍVEL 
MÍNIMO DAS ÁGUAS 

 

A estrutura do ancoradouro (trapiche), 
constantes na FIGURA 75 e FIGURA 76, é consti-
tuída de uma parte móvel (flutuante) e outra 
fixa (com escadaria), sobre a qual a primeira 
desliza conforme as alterações de nível do re-
servatório. 

As rampas são acessos em terra ou em 
concreto armado e que se destinam à coloca-
ção ou retirada de embarcações na água fa-
zendo-se uso para tanto, da força braçal, de 
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um trator ou do próprio veículo que transportará 
a carreta (FIGURA 78). As rampas devem possu-
ir um limite de declividade máximo para que a 
operação venha a ser facilitada. 

FIGURA 77: RAMPA DE ACESSO COM GUINCHO 

 

FIGURA 78: IÇAMENTO DO BARCO COM PÓRTICO
138

 

 

Esta tipologia de rampa é a mais ade-
quada para ser implantada após o enchimento 
do lago, com é o caso. Para tanto, constrói-se 
um dique que permite que a escavação ocorra 
a seco.  

Pode-se fazer uso de diversas técnicas 
construtivas, aproveitando períodos de depleci-
onamento para iniciar obras que envolvam es-
cavação na área do lago para instalações como 
rampas e atracadouros. As paredes do contor-
no da doca e das ombreiras podem ser cons-
truídas com elementos pré-moldados de con-
creto ou de metal em forma de “u”, formando a 
cortina de contenção. 

FIGURA 79: VISTA DA RAMPA E DO LAGO 
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 Neste caso, o transporte do barco até o estacionamento defini-
tivo é feito por meio de carreta. 

As carreiras são rampas dotadas de tri-
lhos sobre os quais se movimenta uma plata-
forma (de forma triangular) destinada ao supor-
te de embarcações. As características do lago 
não recomendam a sua utilização, uma vez que 
ela é mais adequada para grandes deplecio-
namentos. 

2.1.4 Docas 

As docas são locais escavados especi-
almente para guarda ou acostamento de em-
barcações ou simplesmente para a sua retirada 
e/ou colocação da água. 

FIGURA 80: DOCA MOLHADA E PÓRTICO  

 

Na FIGURA 80 vemos uma doca molha-
da, com rampa e estruturas laterais de concreto 
armado, na qual a embarcação foi retirada da 
água através do uso de equipamento para o 
içamento de barcos (pórtico). Ao fundo o pátio 
de manobras e a garagem de barcos. 

FIGURA 81: VISTA DA DOCA MOLHADA E DO PÓRTI-
CO COM EMBARCAÇÃO PRONTA PARA IÇAMENTO 

 

A doca molhada (FIGURA 81) não possui 
rampa e o barco é retirado através de um guin-
cho motorizado preso a um pórtico. Este equi-
pamento pode ser construído com o lago já 
formado como é o caso do reservatório da 
UHCN. A estrutura vertical pode ser feita em 
madeira, metal ou concreto. 

Tanto no caso da doca molhada como 
no da rampa, o projeto deverá prever a absor-
ção do deplecionamento máximo (5m) conju-
gado com questões de calado, considerando a 
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embarcação em si e a quilha quando se tratar 
de veleiros. O projeto deverá considerar, por-
tanto, o provável equipamento a ser utilizado 
ou adotar folgas para uma maior amplitude de 
alternativas. 

2.1.5 Pórticos e armazenamento de barcos 

Para a retirada e içamento de embarca-
ções, no caso específico da doca molhada, são 
utilizados pórticos estruturas dotadas de guin-
chos motorizados para esta finalidade. Este 
equipamento tem capacidade de movimenta-
ção horizontal o que lhe permite deixar o barco 
em terra firme e sobre a carreta. 

Quanto a guarda das embarcações, es-
tas podem ser ao ar livre e/ou cobertas como o 
“dry-stack” (FIGURA 83).  

FIGURA 82: ARMAZENAMENTO DE BARCOS 

 

FIGURA 83: VISTA DO INTERIOR DE UM DRY-STAK 
(GARAGEM DE BARCOS) 

 

Um estudo de dimensionamento e de 
proposta de construtividade dos boxes de dry-
stack encontra-se ao final do presente item (ver 
FIGURA 93, FIGURA 94 e FIGURA 95). 

2.2 Normas e Recomendações 

As marinas, clubes e assemelhados de-
vem ser cadastrados junto às Autoridades Ma-
rítimas, na Delegacia dos Portos de Itajaí (no 
caso do lago da UHCN), conforme disciplinado 
no Capítulo 6 da NORMAN139 03 que expressa: 
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 Normas da Autoridade Marítima. Podem ser consultadas em 
sua íntegra no site do Ministério da Defesa: 
https://www.mar.mil.br/cpsc/ 

“No interesse da salvaguarda da vida 
humana nas águas e da segurança aquaviária 
são estabelecidas as seguintes regras de fun-
cionamento de marinas, clubes e entidades 
náuticas: 

a) manter o registro das embarcações sob 
a sua guarda ou responsabilidade; 

b) exigir dos proprietários, para efeito de 
guarda, a apresentação da prova de 
propriedade e de legalização da embar-
cação na CP/DL/AG140; 

c) remeter, quando solicitado, à 
CP/DL/AG, a relação das embarcações 
sob a sua guarda, com os dados julga-
dos necessários; 

d) participar do Conselho de Assessora-
mento sempre que for convidado; 

e) obter e divulgar aos associados os avi-
sos aos navegantes e as informações 
metereológicas emitidas pela DHN (Di-
retoria de Hidrografia e Navegação) e 
outros órgãos; 

f) prestar auxílio aos seus associados pa-
ra regularização, para inscrição de can-
didatos aos exames de habilitação às 
diversas categorias de amadores, para 
entrega de documentos diversos como 
TIE, Carteiras de Habilitação e outros, 
junto a CP/DL/AG. Para tanto deverão 
credenciar um representante junto aos 
citados órgãos; 

g) exigir do associado que sair com sua 
embarcação a entrega do plano de na-
vegação ou aviso de saída; 

h) prestar auxílio, com embarcação de 
apoio ou permitindo a atracação, a 
qualquer pessoa em perigo nas águas, 
desde que sem colocar em risco a tripu-
lação da embarcação de apoio ou que 
as condições técnicas de calado e ca-
beços para amarração permitam a atra-
cação; 

i) auxiliar na fiscalização do tráfego das 
embarcações de esporte e/ou recreio, 
de maneira não coercitiva, mas educati-
va, contribuindo desta forma para a pre-
venção de acidentes da navegação.” 

A formação e habilitação de amadores, bem 
como o funcionamento das marinas e entida-
des náuticas e ainda o cadastramento das em-
barcações de esporte e recreio, deverão obe-
decer o contido nas Normas da Autoridade Ma-
rítima para amadores, Embarcações de Espor-
te e/ou Recreio e para Cadastramento e Funci-

                                                
140

 CP: Capitania dos Portos, DL: Delegacia e AG: Agência 
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onamento de Marinas, Clubes e Entidades 
Desportivas Náuticas nº 3 (NORMAM 3) que 
pode ser acessada no sítio www.dcp.mar.mil.br 

As propostas e ilustrações que acom-
panham o presente Plano são meramente ilus-
trativas e não envolve nenhum compromisso da 
ENERCAN além daquele de mostrar (divulgar) 
alternativas de equipamentos que poderão vir a 
ser construídos/adquiridos pela iniciativa priva-
da que deverá avaliar as alternativas e escolher 
aquelas que mais se aproximam de suas efeti-
vas necessidades a partir de uma demanda.  

A prática, nos reservatórios da região, 
tem demonstrado que as embarcações quanti-
tativamente dominantes serão aquelas de pe-
queno porte, motorizadas ou não (de madeira, 
alumínio ou fibra de vidro). Estas embarcações 
pertencerão aos moradores dos municípios do 
entorno e destinam-se, fundamentalmente à 
pesca e atividades recreacionais. 

Um segundo grupo, de ocorrência me-
nos provável, envolve embarcações entre 14’ 
(4,27 m) e 30’ (9,14 m) e que são os candida-
tos ao uso das estruturas náuticas que venham 
a existir. As de menor porte poderão acessar e 
sair d’água nos locais que disponham de con-
dições naturais adequadas, utilizando-se do 
próprio veículo transportador para a operação 
de movimentação.  

As maiores embarcações esperadas 
são as que irão efetuar os “passeios turísticos” 
e para esta finalidade é aconselhável a adoção 
da tipologia catamarã (2 flutuadores) ou da 
“pontoom” (3 flutuadores), devido a sua alta 
flutuabilidade e estabilidade, exigência de pou-
co calado e baixo consumo de combustível. 

FIGURA 84: O CATAMARÃ 

 

FIGURA 85: PONTOON DE PASSEIO SIMPLES  

 

Qualquer outra navegação longitudinal 
de natureza comercial está descartada, uma 
vez que a transposição da barragem de Cam-
pos Novos (com aproximadamente 200 metros 
de altura) é totalmente inviável. Mesmo que 
assim não o fosse, não há passageiros ribeiri-
nhos e nem carga a transportar no sentido do 
fluxo do rio. A navegação não faz parte da cul-
tura regional (da Bacia do Rio Uruguai) uma 
vez que as corredeiras e outros obstáculos 
apenas permitiram o uso de balsas para expor-
tação de madeira na época das cheias, via por-
to de Buenos Aires, na Argentina. A única for-
ma utilizada foi a navegação transversal para a 
travessia dos rios (normalmente por meio do 
uso de balsas). 

FIGURA 86: PONTOON DE PASSEIO LUXO COM TRÊS 
FLUTUADORES 

 

Existe uma grande variedade de mode-
los que têm sido desenvolvidos, principalmente 
no exterior e estas duas tipologias são, atual-
mente, as mais empregadas, principalmente 
em navegação interior, tanto para o transporte 
de cargas, quanto o de passageiros. 
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FIGURA 87: PLATAFORMA E PEDALINHO 

 

FIGURA 88: CONSTRUTIVIDADE DO PONTOON  

 

A tecnologia do pontoon, cujo desenvol-
vimento de mercado superou 50% de cresci-
mento entre o ano de 2000 e 2005, é a que 
apresenta característica mais adequada ao uso 
em reservatórios, considerando-se o seu custo, 
a facilidade construtiva, a segurança, a econo-
micidade operacional, além de apresentar uma 
alta flexibilidade de adequação a programas 
diferenciados, como para transporte de cargas, 
de passageiros ou para uso individual. 

Na FIGURA 89 uma versão de maior 
capacidade empregada para o transporte de 
passageiros, facilmente adaptável também, se 
necessário, para o transporte de carga. 

FIGURA 89: PONTOON DE PASSAGEIROS  

 

TABELA 9: CÁLCULO DE CAPACIDADE DE CARGA 

 
cm 

Carga 
pé/kg 

Pés/ 
flutuador 

Total/kg 
unidade 

Total kg 

55 67 30 2.010 6.030 

60 81 30 2.430 7.290 

69 103 30 3.090 9.270 

76 155 30 4.650 13.950 

91 183 30 5.490 16.470 

121 339 30 10.170 30.510 

Na TABELA 9 a capacidade de carga foi 
calculada considerando os flutuadores a meia 
imersão. Para determinar o grau efetivo de flu-
tuabilidade, deverão ser considerados, adicio-
nalmente, os pesos nele aplicados (plataforma, 
mobiliário, cobertura, passageiros, cargas e 
outros elementos embarcados).  

Recomenda-se a utilização de um coefi-
ciente de segurança de 30% sobre os valores 
obtidos no cálculo, fazendo com que desta for-
ma a linha d’água situe-se abaixo da metade 
dos flutuadores, fato que acarretará um menor 
deslocamento, consequentemente aumentando 
a velocidade ou permitindo a diminuição da 
potência de motorização que, via de regra, utili-
za-se de motores de popa. 

2.3 Propostas de Tipologias Referenciais 

Com o intuito informativo, quanto ao 
conteúdo dos projetos (desenhos) das tipologi-
as referenciais descritas anteriormente, segue 
em tamanho reduzido, figuras ilustrativas dos 
mesmos. 
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FIGURA 90: SUGESTÃO DE CLUBE NÁUTICO - EDIFÍCIO SEDE (P.B. Primeiro Pavimento) 
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FIGURA 91: SUGESTÃO DE CLUBE NÁUTICO - EDIFÍCIO SEDE (P.B. Segundo Pavimento) 
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FIGURA 92: SUGESTÃO DE CLUBE NÁUTICO - EDIFÍCIO SEDE (Fachadas) 
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FIGURA 93: DIQUE, PÓRTICO E DRY-STACK (Planta Baixa e Detalhes) 
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FIGURA 94: DIQUE, PÓRTICO E DRY-STACK (Cortes Esquemáticos) 
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FIGURA 95: RAMPA DE ENCALHE E DRY-STACK (PB, Cortes e Fachadas) 
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3 ROTEIROS TURÍSTICOS 

3.1 Introdução 

Historicamente, os roteiros têm signifi-
cado um caminho físico, com ou sem variantes, 
para ligar determinado ponto (ou região) a ou-
tro, atendendo a interesses específicos ou ge-
néricos. 

No caso presente, os roteiros são pro-
postos para interligar pontos de interesse turís-
tico ou de lazer, em uma seqüência lógica pre-
determinada, sejam eles constituídos por mani-
festações naturais extraordinárias (grutas, cas-
catas, paredões, corredeiras, morros), manifes-
tações significativas da cultura imaterial (Casas 
da Memória) ou expoentes do patrimônio cultu-
ral construído. Estes últimos são representados 
pelas edificações de valor histórico (e que fo-
ram relocadas da área que foi inundada) e pela 
própria Usina Hidrelétrica que envolveu, na sua 
construção, o uso de tecnologias que são, sem 
dúvida, manifestações da cultura contemporâ-
nea da mais alta relevância. O vertimento 
d’água, através dos vertedouros da UHCN 
(principalmente quando as comportas estive-
rem abertas totalmente) origina uma cachoeira 
artificial com aproximadamente 180 metros de 
altura, configurando um atrativo de valor cênico 
inestimável. 

Os “pontos de interesse” foram escolhi-
dos em função do seu potencial em produzir 
emoções (agradáveis) ou de despertar interes-
ses culturais. A esta capacidade de gerar emo-
ções serão associadas, sempre que possível, 
informações vinculadas, de modo a inserir o 
ponto de interesse em um contexto mais am-
plo, variável em função da sua natureza e de 
suas particularidades específicas.  

Nesta formatação, por exemplo, uma 
gruta não será simplesmente um “salão” ou 
uma associação de salões interligados por ga-
lerias, mas o resultado da erosão produzida 
pela água em rochas menos resistentes, nor-
malmente de origem calcária, daí a formação 
de estalactites e estalagmites, entre outras ca-
racterísticas, constituem-se em informações 
que enriquecem a visitação. 

3.2 A Clientela 

Uma estimativa incluindo a clientela po-
tencial (quantidade e origem) e as carências de 
lazer de sua região permite organizar e reade-
quar os roteiros para melhor atendê-los. Alerta-
se que na região da UHCN não há atrativo que, 
por si só, possa trazer turistas.  

Os roteiros aqui propostos, vistos com 
esta relatividade, terão um enfoque temático 
não especializado, visando atender às expecta-
tivas de um maior número de pessoas. Tam-
bém não foi possível dimensionar, a priori e 
pelos mesmos motivos, a natureza quantitativa 
e qualitativa da demanda potencial, sempre 
dependente da infra-estrutura disponibilizada, 
da qualidade e abrangência dos serviços e das 
alternativas programáticas disponibilizadas e 
capazes de atrair e aumentar o tempo de per-
manência médio dos visitantes. 

A divulgação dos roteiros turísticos, co-
mo parte integrante de um Projeto Turístico 
Integrado ou não, é fundamental para a obten-
ção e manutenção de uma clientela capaz de 
conferir sustentabilidade à atividade. Os inves-
timentos necessários à sua implantação e ma-
nutenção, devem considerar a pequena dura-
ção anual das condições climáticas adequadas 
para certas atividades (alta pluviosidade, for-
mação freqüente de neblina e prolongados pe-
ríodos de frio). 

3.3 Tipologias de Roteiros 

Os roteiros, considerando os pontos de 
interesse inventariados, poderão ter diversas 
classificações: 

a) em função da natureza tipológica dos 
pontos de atração: 

 roteiros temáticos, que têm por obje-
tivo a visita a pontos de interesse de 
natureza assemelhada, sendo nor-
malmente de espectro amplo (ecoló-
gico, histórico-cultural, etc.); 

 roteiros especializados, cujo objetivo 
tem uma finalidade específica (ver 
animais selvagens em uma reserva 
natural, ou as cachoeiras de deter-
minado rio); 

 roteiros mistos reúnem interesses 
variados e, por isso, são capazes de 
atrair um número maior de pessoas. 

b) em função do meio onde os mesmos se 
desenvolvem: 

 urbanos; 

 rurais. 

c) quanto à duração141: 

 curtos (de até 3 horas); 

 médios (de 3 a 5 horas); 

 longos (5 a 7 horas). 

Quanto à natureza do meio, os roteiros 
podem ser terrestres, aquáticos ou mistos. 

O aspecto duração implica em questões 

                                                
141

 Os tempos foram considerados para o caso presente. 
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operacionais que devem merecer atenção es-
pecial. Para roteiros longos é necessário prever 
no mínimo uma parada intermediária para al-
moço enquanto que os roteiros mais curtos 
podem ser efetuados sem nenhuma. Esta sub-
divisão (como o próprio horário de saída) deve-
rá ser estipulada em função da disponibilidade 
de um local adequado para esta finalidade (res-
taurante ou casa de um morador local). 

3.4 O Papel do Guia 

Os roteiros turísticos podem ser realiza-
dos de forma coletiva (através de tours organi-
zados) ou de forma individual quando houver a 
opção de uso do veículo próprio. Esta segunda 
hipótese limita-se ao percurso terrestre uma 
vez que os percursos lacustres são apenas de 
ida, não permitindo que o optante retorne ao 
ponto em que deixou o seu veículo. 

No primeiro caso, a presença de um 
guia, especialmente treinado e com habilidade 
para a função, é fundamental para: 

 dar conhecimento aos participantes, de 
forma resumida, do programa a ser 
cumprido, das recomendações para que 
o mesmo se desenvolva de forma nor-
mal e segura; 

 fornecer, de modo organizado (em gru-
po), as informações relativos aos pontos 
de atração, conforme o estabelecido pe-
lo projeto; 

 alertar quanto à necessidade de preser-
vação do meio ambiente; 

 responder, apenas quando tiver o co-
nhecimento necessário, às perguntas 
dos participantes; 

 zelar pela segurança dos integrantes do 
“tour”; 

 agir a todo o momento que se mostrar 
necessário, para que a programação se-
ja mantida dentro do previsto, quer 
quanto aos cronogramas ou estrutura. 

Os guias devem ter uma formação téc-
nica específica, compatível com a natureza da 
função e das características, tanto dos eventos 
(pontos de interesse) quanto da Usina Hidrelé-
trica (incluindo as questões relativas à gestão e 
operação do reservatório), bem como das ca-
racterísticas dos municípios envolvidos. 

Para viabilizar a realização independen-
te de um roteiro ou variante dos mesmos, re-
comenda-se, após a implantação dos mesmos, 
que sejam disponibilizadas (por meio de folhe-
tos ou via site de internet) o mapa da região, 
eventuais ilustrações e informações dos pontos 
de atração envolvidos, locais de hospedagem 

e/ou alimentação, entre outros. 

3.5 A Metodologia 

Os roteiros foram propostos com base 
nas seguintes referências: 

a) o potencial estimado da UHCN conside-
rando todos os usos viáveis, quer da 
água quanto de suas margens, confor-
me previsto no capítulo II - Prognóstico; 

b) o potencial dos “pontos de atração” tu-
rísticos existentes, naturais ou construí-
dos (Usina Hidrelétrica, as Vilas e uni-
dades arquitetônicas reconstruídas e as 
Casas de Memória); 

c) que os roteiros tivessem uma limitação 
de abrangência, envolvendo, essenci-
almente, o território correspondente à 
bacia incremental do Rio Canoas desde 
o final do reservatório da UHCN até a 
sua foz no Rio Pelotas; 

d) que o afluxo de turistas fosse essenci-
almente proveniente do norte do Rio 
Grande do Sul, Vale do Rio do Peixe, 
Campos Novos, Piratuba (integração 
com o turismo vinculado à exploração 
das águas termais) e Lages (via Vargem 
e Anita Garibaldi); 

e) que os municípios tivessem, isolada-
mente ou em conjunto, um Plano Turís-
tico e se responsabilizassem pela infra-
estrutura básica requerida; 

f) que a atividade turística extrapola limi-
tes administrativos em qualquer nível 
(municipais ou estaduais). 

Estas premissas/referências podem vir 
a ser alteradas em função da intensidade do 
envolvimento das autoridades, da criatividade e 
amplitude dos projetos que vierem a ser pro-
postos, da forma como ocorrerá a sua divulga-
ção e da qualidade dos serviços oferecida. Isto 
significa que os “tours” propostos são apenas 
um referencial e, como tal, suscetíveis de pro-
váveis ou necessárias adequações futuras. 

Para determinar o ponto de início (ou 
fim) dos roteiros consideraram-se apenas os 
elementos que já existem atualmente ou os que 
efetivamente serão implantados (UHCN, Casas 
de Memória etc.) e assim, as cidades sedes 
passaram a cumprir este papel, inclusive por-
que o sistema viário, em melhores condições, 
por elas passam. Este fator foi decisivo para a 
exclusão de alguns dos atrativos que eram de 
difícil acesso ou possuíam localização desfavo-
rável nos roteiros propostos. Esta restrição não 
impede que os mesmos sejam incluídos em 
roteiros independentes. 
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Dentro das possibilidades, as rotas fo-
ram desenvolvidas considerando, além do já 
exposto (pontos de saída, tempo do percurso, 
condições de trafegabilidade, origem dos pro-
váveis usuários), que o número de pontos de 
atração integrantes e o intervalo de viagem 
entre os mesmos fossem adequados à manu-

tenção de um nível de interesse constante. 

3.6 Inventário dos Pontos de Interesse 

Na área de abrangência foram cadas-
trados 26 “pontos de atração” (FIGURA 96) com 
uma breve descrição de cada um. 

FIGURA 96: LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ATRAÇÃO TURÍSTICA NA REGIÃO DO ENTORNO DA UHCN 

 

 Ponto 1 – Fundação Cultural Campono-
vense Cid Caesar de Almeida Pedroso: 
antigo Museu e Arquivo Histórico Val-
demar Rupp, foi revitalizado e ampliado 
em 2006, adicionando-se ao acervo 
preexistente o material coletado ou pro-
duzido pelo projeto de resgate e preser-
vação do patrimônio histórico-cultural e 
pelo projeto de resgate arqueológico da 
área atingida pelo reservatório e sua 
APP, no município de Campos Novos;  

 

 Ponto 2 - Cachoeira do Arco-íris: situada 
no Rio Santa Cruz é acessível pela BR-
470, logo após a localidade de Encruzi-
lhada, utilizando-se a estrada de acesso 
à Vila da CELESC. É a maior cachoeira, 
em volume d’água, da região e apresen-

ta um quase permanente arco-íris em 
sua base. A sua forma e a paisagem 
que a envolve compõe um conjunto de 
beleza cênica expressiva;  

 

 Ponto 3 - PCH Governador Ivo Silveira: 

situada logo a jusante da Cachoeira do 
Arco-íris (1.500 metros) é uma usina 
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que trabalha a fio d’água e utiliza-se de 
um grande desnível entre a tomada 
d’água e o local de captação para a ge-
ração de energia. Como no roteiro irá se 
visitar posteriormente a UHCN esta Pe-
quena Central Hidrelétrica é um modelo 
ideal para iniciar o público leigo nas ca-
racterísticas deste tipo de usinas, envol-
vendo potencialidades e limitações; 

 Ponto 4 - Mirante do Passo do Pontão: 
localiza-se junto à cabeceira da ponte 
sobre o Rio Pelotas (BR-470), no qual 
poderá ser implantado um mirante no 
antigo Passo do Pontão, local da tra-
vessia dos tropeiros que se dirigiam do 
Rio Grande do Sul (Lagoa Vermelha) a 
São Paulo (Sorocaba), como rota alter-
nativa ao Caminho das Tropas pelo 
Passo de Santa Vitória (a partir de 
1816). Depois de ser utilizado clandesti-
namente (para evitar o pagamento de 
tributos) seu uso é oficializado em 1848, 
com a construção um barracão para o 
exercício da função aduaneira, sendo a 
origem do nome da cidade de Barracão; 

 

 Ponto 5 – Porto da Ponte: este local, 
além de ser um dos poucos acessos ao 
lago na região, oferece ainda uma vista 
panorâmica da ponte sobre o Rio Pelo-
tas. Obra de bonito desenho e que em-
pregou a tecnologia dos “vãos sucessi-
vos” (sem apoios intermediários para a 
construção da plataforma); 

 

 Ponto 6 – Cascata do Atafona: é uma 
cascata que está situada a montante da 
foz do Rio Canoas, próximo à localidade 
de Atafona, no município de Celso Ra-

mos. Suas águas caem diretamente no 
reservatório da UHMA. O lajeado possui 
pequena bacia de drenagem e, assim, 
ela apenas mostra todo o seu esplendor 
em época de chuvas intensas, que ocor-
rem dominantemente no verão; 

 

 Ponto 7 – Cascata Terceira: faz parte de 
um conjunto de três cachoeiras que se 
sucedem no Córrego Brechó e que cai 
no reservatório. Com um volume d’água 
aproximadamente igual a do Atafona, é 
dependente de chuva para assumir sua 
intensidade cênica máxima, pois o cór-
rego é pequeno e normalmente de pou-
ca vazão. Tanto ela quanto a do Atafona 
requerem limpeza do acesso para per-
mitir a aproximação de embarcações. 

 Ponto 8 – Cascata e Furna do Brechó: 

 
fica a 400 metros da Cascata Terceira, 
no Córrego de mesmo nome e ao seu 
lado está a furna do Brechó.  

O conjunto, hoje, é acessível apenas 
por via rodoviária a partir da localidade 
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de São João, no município de Celso 
Ramos. Há possibilidade de atingi-la a 
partir do reservatório, desde que algu-
mas facilidades venham a ser implanta-
das para vencer o desnível (vertical) de 
aproximadamente 40 metros. A Furna, 
para se tornar visitável, necessita da 
remoção do material solto depositado 
ao nível do solo e de iluminação interna; 

 Ponto 9 – Cascata do Rapel: localizada 
na margem direita do Rio Canoas, a 
montante da foz do Rio Santa Cruz 
(1.600 metros), com seus 120 metros de 
queda, é a mais alta da região. Como 
apresenta condições favoráveis à práti-
ca do rapel, adotou-se este nome para 
designá-la. Tal como a Atafona e a Ter-
ceira, suas águas despencam direta-
mente no reservatório da UHMA for-
mando um redemoinho de vento em sua 
base. Igualmente aos casos anteriores, 
para acessá-la, com embarcações de 
maior porte, há necessidade de limpeza 
do canal de aproximação (retirada das 
árvores). Hoje o acesso é possível com 
embarcações pequenas (lanchas); 

 Ponto 10 – Ponte Pênsil: trata-se de 
uma ponte sobre o Rio Canoas para ve-
ículos leves e pedestres, entre Celso 
Ramos e Campos Novos. De desenho 
esbelto, enquadra-se bem no cenário, 
atingindo a sua plenitude cênica quando 
sua sombra é projetada nas águas pa-
radas do reservatório em dias ensolara-
do; 

 

 Ponto 11 – Paredão e Cascata do Grin-
go: o Paredão tem a forma de anfiteatro 
e suas paredes verticais se aproximam 
dos 100 metros de altura. É constituído 
por rochas multicoloridas, onde domi-
nam o preto, o cinza e o vermelho. À 
sua direita, a cascata cai em saltos su-
cessivos até atingir o reservatório; 

 

 

 Ponto 12 – Casa da Cultura de Celso 
Ramos: todas as sedes municipais são 
contempladas com locais (normalmente 
reaproveitando casas de valor histórico, 
relocadas do reservatório ou existentes 
na cidade) para abrigar o acervo relativo 
ao patrimônio histórico, cultural e paisa-
gístico, tanto da área inundada quanto 
da área de influência direta daquele 
município. Além, guardarão os depoi-
mentos das pessoas depositárias da 
história e da cultura da região em qual-
quer de seus aspectos mais relevantes. 

 Ponto 13 – Mirante da Margem Esquer-
da: trata-se de um local naturalmente 
privilegiado com uma vista frontal para a 
Usina Hidrelétrica Campos Novos, inclu-
indo o vertedouro, a casa de força e a 
barragem propriamente dita; 
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FOTO: Bruno Brehm, acervo ENERCAN. 

 Ponto 14 – Usina Hidrelétrica Campos 
Novos: A Usina, como ponto de atração, 
pode ser abordada a partir do Ponto 13. 
As visitas ao interior da Casa de Força 
não ocorrerão em “tours” turísticos, de-
vendo ser objeto de visitas agendadas, 
em consonância com as normas estabe-
lecidas para esta finalidade; 

 Ponto 15 – Cachoeira Antunes: está lo-
calizada no Rio Antunes, próximo à lo-
calidade de Flor Azul na divisa dos mu-
nicípios de Celso Ramos e Anita Gari-
baldi. Em tempos passados, a sua que-
da era utilizada para a geração de ener-
gia elétrica (PCH). É composto de dois 
saltos sucessivos, o primeiro com 40 e o 
segundo com 60 metros. Este ponto de 
atração está deslocado em relação aos 
demais e o acesso a ela é, no momento, 
extremamente precário; 

 Ponto 16 – Cachoeira Santa Terezinha: 
com cerca de 60 metros de altura, com 
boa visibilidade a partir do lago, apre-
senta bom volume d’água somente após 
chuvas intensas; 

 

 Ponto 17 – Cachoeira Félix: possui cer-
ca de 40 metros de altura e cai, como 
ocorre com a Santa Terezinha, direta-
mente no reservatório da UHCN; 

 

 Ponto 18 – Centro Cultural Bradamante 
Salmória: a Igreja da localidade de San-
ta Ana seria atingida pela formação do 
reservatório e, devido ao seu valor his-
tórico, foi desmontada e reconstruída na 
sede municipal, funcionando como es-
paço cultural para a realização de even-
tos diversos (recitais, cursos, palestras, 
teatros e outras atividades culturais.); 

 Ponto 19 – Vila do Rosário: a atual vila 
seria inundada e uma nova foi edificada 
próximo ao local da antiga, constituindo-
se em si num ponto de atração; 

 Ponto 20 – Centro Histórico Cultural 
Adelino Zanchett: assim como o de Cel-
so Ramos e de Anita Garibaldi, o muni-
cípio de Abdon Batista também recebeu 
a sua Casa de Memória. O local esco-
lhido é anexo ao Colégio Municipal, jun-
to à praça central da cidade; 

 Ponto 21 – Mirante das Santas: junto às 
localidades de Santa Terezinha e Santa 
Catarina, no município de Abdon Batis-
ta, localiza-se o ponto mais alto da regi-
ão do entorno do reservatório, 250 me-
tros acima do nível máximo normal do 
lago, o que lhe confere uma visão pano-
râmica da região e da água (incluindo a 
enseada Derrubada). O acesso e a in-
fra-estrutura do local deverão ser im-
plantados para permitir o seu uso para 
esta finalidade; 

 Ponto 22 – Barra do Arroio: esta vila foi 
atingida pelo reservatório e por este mo-
tivo, o processo de relocação pelo qual 
passou caracteriza-a como uma atração 
por demonstrar o trato com a população 
atingida, quer quanto aos aspectos físi-
cos quanto pela história que envolve um 
processo desta natureza; 

 Ponto 23 – Cascata da Fita Amarela: 
Apesar do pouco volume d’água, que só 
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aumenta logo após chuvas intensas 
(principalmente de verão), a sua con-
formação física e do ambiente que a 
envolve (parte inferior) confere à mesma 
um valor inestimável. Esta cascata é 
acessível por trilha fácil, no altiplano, até 
a margem esquerda do Lajeado Rober-
to. Para que isto ocorra, com a requeri-
da segurança, recomenda-se que algu-
mas obras sejam executadas principal-
mente no local do mirante. Ainda, deve 
ser consultada a Gerência do Parque 
Estadual do Rio Canoas; 

 Ponto 24 – Fábrica de Papel Iguaçu: lo-
calizada na Vila de Ibicuí (que surgiu a 
partir da implantação desta indústria) 
desenvolve todos os processos de fa-
bricação de alguns tipos de papel (acar-
tonados) e apresenta como ponto inte-
ressante o fato de que a metade da 
energia consumida é produzida por du-
as miniusinas próprias, sendo que uma 
delas localiza-se no próprio parque in-
dustrial; 

 Ponto 25 – Cascatas do Rio Ibicuí: loca-
lizadas a cerca de 50 metros da estrada 
que liga a Fábrica de Papel Iguaçu à Vi-
la Ibicuí; 

 Ponto 26 – Espraiado Maria Krämer: 
conjunto de corredeiras localizadas nu-
ma área alargada do Rio Ibicuí. Embora 
não se constitua em uma atração no 
sentido de ser capaz de provocar emo-
ções, trata-se de um local com uma pai-
sagem agradável e com disponibilidade 
farta de áreas para acampar, o que já 
vem sendo permitido pela proprietária; 

 Ponto 27 – Cachoeira do Aguapé: no 
encontro do rio Aguapé com o reserva-
tório da UHCN, possui volume e dimen-
são consideráveis, sendo um lindo es-
petáculo da natureza. 

 

Além dos pontos de atração descritos, 
de uma maneira geral, a região possui belos 
panoramas, que mudam de aparência confor-
me as diversas estações do ano, fator que po-
deria aportar um valor agregado importante 
para todos os roteiros indistintamente. No en-
tanto, se os usuários forem da macro-região 
este atributo perde um pouco de sua força uma 
vez que a paisagem é homogênea. 

Cabe ressaltar a utilização efetiva dos 
pontos cadastrados neste Plano é sempre de-
pende de anuência dos órgãos competentes e 
às vezes necessitam de licenciamento ambien-
tal, autorização e/ou alvará da prefeitura, auto-
rização da Capitania dos Portos (passeio de 
barco) dentre outros.  

3.7 Os Roteiros Propostos 

Consideradas as referências metodoló-
gicas adotadas e analisando a disponibilidade 
de pontos com potencialidade de atração per-
cebe-se que os mesmos são pouco numerosos 
e que a maioria se concentra à jusante da Usi-
na, constituindo-se essencialmente em atra-
ções de caráter natural onde a água é o princi-
pal componente. 

No restante da área, os pontos são mais 
rarefeitos ao longo das duas margens do reser-
vatório e esta distribuição geográfica dificulta o 
estabelecimento de uma seqüência lógica co-
mo requerida para um roteiro turístico. Desta 
forma, os pontos 15 (Cachoeira do Antunes) e 
26 (Espraiado Maria Krämer) foram excluídos 
na presente proposta de roteiros. 

O ponto 23 (Cascata da Fita Amarela) 
fica no Parque Estadual do Rio Canoas, Unida-
de de Conservação cuja responsabilidade pela 
sua gestão é a FATMA. O Parque possui um 
Plano de Manejo, no qual, é previsto a visitação 
agendada, além de outros atrativos como a 
Trilha das Águas e a construção de dois miran-
tes, dos quais um servirá para apreciar o reser-
vatório (já no final da trilha).  

Como podemos observar na FIGURA 97, 
os pontos de atração inventariados, na bacia 
incremental, à margem esquerda do Rio Cano-
as, são apenas seis (6) dos quais o de número 
15 (Cachoeira do Antunes), foi classificado co-
mo opcional, não constando dos roteiros pro-
postos. 
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FIGURA 97: CONCENTRAÇÃO DOS PONTOS DE ATRAÇÃO TURÍSTICA NA REGIÃO DO ENTORNO DA UHCN 

 

Já na margem direita são nove (9) pon-
tos cadastrados (incluindo a UHCN), dos quais 
dois (2) foram classificados como opcionais 
(Cascata da Fita Amarela e o Espraiado Maria 
Krämer). Em ambos os casos, é possível adici-
onar o ponto 13 e 14 (mirante da margem es-
querda da Usina e a barragem), resultando 
num total de seis (6) na ME e nove (9) na MD. 

Já a jusante da barragem, os pontos 
são mais concentrados totalizando 10 (área 
ressaltada em círculo verde na FIGURA 97), ne-
nhum atrativo de natureza opcional. Estes, nes-
ta área, mantêm uma relação predominante 
com a água, resultado da grande quantidade 
de cachoeiras, cascatas e corredeiras, como 
talvez não haja em nenhuma outra parte do 
Brasil. Este é um fato desconhecido, importan-
te, e que poderá ser explorado.  

Ante as potencialidades e as condicio-
nantes colocadas foram propostos 3 (três) ro-
teiros básicos, todos de natureza mista (por 
terra e água). O Roteiro das Cachoeiras asso-
cia, entre outros, atrativos no Reservatório da 
UHMA com o empreendimento da UHCN. 

As outras duas rotas foram propostas 
utilizando-se o reservatório da UHCN como 
atrativo maior e por isto foram designados res-
pectivamente de Roteiro das Águas 1 (margem 
esquerda) e Roteiro das Águas 2 (margem di-
reita). Tratam-se também de roteiros mistos, 

embora a água seja o atrativo dominante. 

3.7.1 Roteiro das Cachoeiras 

Este roteiro desenvolve-se totalmente a 
jusante da barragem da UHCN, envolvendo os 
municípios de Barracão/RS, Campos Novos e 
Celso Ramos, ver FIGURA 98. É de natureza 
mista, uma vez que parte do roteiro é terrestre 
(trecho realçado em roxo) e parte desenvolve-
se no reservatório de Machadinho (trecho real-
çado em verde). O fato de incluir Barracão é 
normal uma vez que a atividade turística nunca 
se restringe a questões de limites administrati-
vos quer sejam eles de caráter municipal ou 
estadual.  

Como ponto de partida deste roteiro é 
sugerido a cidade de Campos Novos (maior da 
região), podendo existir de forma independente 
ou associando demandas que já existem no 
“triângulo das águas termais”: Piratuba, Ma-
chadinho e Marcelino Ramos.  

Embora a alternativa mais enriquecedo-
ra desta proposta seja utilizar o transporte la-
custre para trazer os passageiros de Piratuba/ 
Machadinho ao Porto do Pontão, nada impede 
que os mesmos se incorporem ao Roteiro na 
localidade de Encruzilhada. Esta segunda hipó-
tese implica numa logística de transporte mais 
complexa, mas nem por isso deve ser descar-
tada. 
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FIGURA 98: ROTEIRO DAS CACHOEIRAS 

 

Este roteiro, começa em Campos No-
vos, e segue por via terrestre, através de rodo-
via asfaltada até a entrada para a Vila da CE-
LESC, onde através de 1000 metros de estrada 
de terra e 300m de caminhada chega-se a Ca-
choeira do Arco-íris142. Após, seguindo mais 
1.000 metros à frente pela mesma estrada, 
chega-se à PCH Ivo Silveira, onde poderá ser 
realizada uma breve explanação, relação entre 
usinas pequenas e as de grande porte.  

De volta à BR-470, a rota continua até a 
ponte sobre o Rio Pelotas e a próxima parada 
ocorre ainda no lado catarinense uma vez que 
há melhor visibilidade para o Passo do Pon-
tão143, local onde antigamente era feita a tra-
vessia dos tropeiros e de suas tropas, de La-
goa Vermelha à Sorocaba (SP).  

O próximo ponto é o Porto da Ponte já 
em território riograndense, no município de 
Barracão, que possui um porto abrigado além 
de espaço para implantação de um estaciona-
mento e manobra de veículos. Neste ponto 
inicia-se a parte aquática deste roteiro passan-
do sob a belíssima ponte sobre o Rio Pelotas, 
pela foz do Rio Canoas, pela Cascata do Ata-
fona (margem direita do Pelotas), e outras me-
nores, até se alcançar a Cascata Terceira, uma 
das três que o curto Rio Brechó contêm. 

                                                
142

 Este acesso necessita ser adequado para que possa ser 
utilizado por pessoas da terceira idade. 
143

 Há necessidade de construção de um mirante e do estacio-
namento para o veículo transportador. Recomenda-se, adicio-
nalmente a construção de uma placa com as informações históri-
cas do local. 

Neste ponto o roteiro volta a ser terres-
tre e há necessidade de alcançar o patamar 
superior, o que poderá ser feito através de uma 
escada metálica ou de outra natureza. Como 
esta subida envolve ascender mais que 200 
degraus, a visita ao Complexo da Furna e a 
Cascata do Brechó, será certamente opcional 
(podendo ser efetuada em 30 minutos). Neste 
intervalo de tempo as pessoas que preferirem 
ou tenham que ficar, poderão optar por um 
descanso ou por um banho de cachoeira. 

Retoma-se a rota até a foz do Rio Ca-
noas, por ele subindo e passando pela Cascata 
do Rapel, a do Chafariz, e finalmente o Pare-
dão e a Cascata do Gringo onde é efetuado o 
retorno até a ponte pênsil. Neste ponto o roteiro 
se tornará novamente terrestre, passando pela 
Casa de Memória de Celso Ramos e pelo mi-
rante da margem esquerda (UHCN).  

Para finalizar, após passar sobre a Bar-
ragem, a rota segue ao seu destino final, utili-
zando-se da estrada asfaltada que liga Celso 
Ramos à BR-470 retornando a Campos Novos. 

3.7.2 Roteiro das Águas 1 

O Roteiro das Águas 1 (FIGURA 99) de-
senvolve-se sobre a SC-456, o reservatório e a 
SC-458, iniciando em Anita Garibaldi que deve-
rá receber o fluxo de visitantes oriundos princi-
palmente da cidade de Lages.  

O primeiro ponto a ser visitado é a sua 
Casa da Memória, instalada na Igreja relocada 
da localidade de Santa Ana e reconstruída na 
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sede municipal. 

FIGURA 99: ROTEIRO DAS ÁGUAS 1 

 

O projeto definitivo deverá, entre tantos 
outros aprofundamentos, fazer uma análise 
sobre as Casas de Memória e definir quantas 
efetivamente deverão constar deste roteiro, 
ainda, poderão ser incluídos outros atrativos, 
se houver. 

3.7.3 Roteiro das Águas 2 

O Roteiro das Águas 2 é desenvolve-se 
à margem direita do reservatório e com percur-
so aquático no sentido inverso ao do Roteiro 
das Águas 1, para otimizar o uso do barco. 

FIGURA 100: ROTEIRO DAS ÁGUAS 2 

 

A rota continua pela SC-456, passando 
pela relocada Vila do Rosário, pela Casa da 
Memória de Abdon Batista até o porto144 de 
Barra do Arroio, parando antes no mirante das 
Santas (250 metros sobre o nível das águas do 
reservatório). 

                                                
144

 Proposto ser construído na localidade de Barra do Arroio 

Iniciando a parte aquática, está previsto 
uma visita a Cascata de Santa Terezinha e 
incursões nas belíssimas enseadas dos Antu-
nes e do Ibicuí. Continuando, foi proposta uma 
parada para banho no próprio reservatório ou 
em alguma cachoeira, chega-se ao Porto da 
Imaculada, local onde se inicia um novo trajeto 
terrestre que passa pelo Mirante da Usina, pela 
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Casa de Memória de Celso Ramos, retornando, 
pela SC-458 ao local de origem.  

Embora, neste roteiro tenha sido incluí-
das três Casas de Memória (Anita Garibaldi, 
Abdon Batista e Celso Ramos), esta proposta 
poderá ser simplificada através da escolha de 
uma delas, evidentemente a mais expressiva. 
Convém lembrar que em Anita Garibaldi a Ca-
sa da Memória também contém o acervo res-
gatado da área do entorno ao empreendimento 
da UHE Barra Grande além do da UHCN. Tudo 
indica que será nesta cidade que haverá mais 
elementos de atração. Inicia-se na cidade de 
Campos Novos com visitação à Casa de Me-
mória (Fundação Cultural Camponovense Cid 
Caesar de Almeida Pedroso), segue até o Mi-
rante da Margem Esquerda da Usina. Após, até 
o porto da Imaculada145, a partir do qual inicia o 
roteiro aquático que passa pelos mesmos pon-
tos considerados no Roteiro das Águas 1. No 
porto de Barra do Arroio é retomada a parte 
terrestre passando pela Fábrica de Papel Igua-
çu e a Cachoeira do Ibicuí  

3.8 Recomendações Finais 

É perceptível que o item Roteiros Turís-
ticos, como exposto, foi proposto como um 
exercício metodológico teórico, em que foram 
utilizados os dados e elementos atualmente 
disponíveis, ou de advento indubitável. 

O Roteiro das Cachoeiras, que em parte 
se desenvolve no reservatório de Machadinho, 
hoje já possui um potencial turístico bastante 
expressivo, possui condições de ser implantado 
de imediato, servindo de referência para outros 
que seriam implantados à medida que o con-
texto de atrativos, infra-estrutura e outros ele-
mentos correlacionados a área e com o lago de 
Campos Novos, permita esta decisão. Como 
recomendação complementar sugere-se aos 
interessados pelo empreendimento: 

 formar uma Companhia Turística envol-
vendo, preferencialmente, os quatro 
municípios lindeiros ao lago e a iniciati-
va privada que poderia ter participação 
majoritária. Nada impede o envolvimen-
to do município de Barracão que além 
de um bom porto no estuário do Rio 
Eleutério (junto à ponte) possui, entre 
outros atrativos, a Cachoeira das Ando-
rinhas e o Parque Florestal Estadual do 
Espigão Alto nas proximidades do Pas-
so do Pontão; 

                                                
145

 Tanto o Porto da Imaculada, quanto o de Barra do Arroio 
necessitam ser implantados, quer pela iniciativa privada quer pelo 
Poder Público Municipal. 

 elaborar um estudo de viabilidade, inclu-
indo a especificação do veículo para o 
transporte terrestre e aquático, dos ser-
viços necessários para implantação dos 
trechos que envolvem caminhadas 
(Cascata do Arco-íris e Gruta e Cacho-
eira do Brechó), da infra-estrutura nos 
pontos de atração, dos portos e demais 
elementos componentes do projeto. 

A partir da realização da viabilidade téc-
nico-econômica deverão ser elaborados mate-
riais complementares como: 

 manual orientativo para os guias turísti-
cos e o seu treinamento; 

 projeto de “marketing” envolvendo a re-
de hoteleira regional, as agências de tu-
rismo e a criação de uma rede de infor-
mações turísticas na região, aos quais 
seria concedido o direito de exploração 

do ícone “i”, mundialmente utilizado e 

reconhecido como identificador de lo-
cais oficiais com funções de prestar in-
formações turísticas. As normas e os 
procedimentos para concessão seriam 
definidos em leis municipais, de forma a 
associar a necessária credibilidade. 
Complementarmente, o projeto de mar-
keting não pode dispensar o uso da mí-
dia tradicional e especializada. 

A implementação de um projeto desta 
natureza requer uma postura essencialmente 
profissional, evitando que ações impulsivas 
possam levar a fracassos desnecessários. No-
vamente é necessário dizer que a “potenciali-
dade atratora” é apenas como uma pedra pre-
ciosa bruta que necessita ser lapidada e assen-
te em uma estrutura de apoio adequada à sua 
finalidade última. 

Por outro lado, a atividade turística é 
constituída de um sistema complexo e amplo, 
incluindo a qualidade dos empreendimentos 
(que pode ser um Roteiro Turístico), a qualida-
de dos serviços diretos (alimentação, hospeda-
gem, transporte), e os eventuais, como assis-
tência mecânica, assistência saúde e existên-
cia de comunicações (incluindo acesso a inter-
net). É de extrema importância haver disponibi-
lidade caixas eletrônicos (Banco 24 horas), 
bem como a aceitação de cartões de crédito. 

A divulgação e, principalmente, a quali-
dade do atendimento, são importantes no su-
cesso de um projeto desta natureza. 
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4 TRILHAS ECOLÓGICAS 

4.1 Introdução 

Ao longo da história, a palavra trilha, em 
seu sentido mais amplo, representava, via de 
regra, um caminho que não pode ser percorrido 
com veículo motorizado. 

No presente trabalho, esta palavra é uti-
lizada em seu significado mais moderno, cons-
tituindo-se em caminhos a serem feitos a pé e 
com características próprias, conforme o tipo 
de usuário, privilegiando a atividade física e o 
contato com a natureza, permitindo que se faça 
uso de um enfoque ecológico objetivando 
transformar esta atividade em um aprendizado 
mais intensivo e fluído de temáticas histórico-
ambientais relevantes. 

4.2 Objetivo Contextual 

No contexto dos usos múltiplos do re-
servatório, a atividade turística comparece co-
mo alternativa com potencial a ser explorado. O 
turismo, no caso de Campos Novos, onde não 
existem ícones146 que possam, por si, atrair 
turistas, é indicado o desenvolvimento do maior 
número de atividades capazes de manter o 
visitante durante um maior tempo médio possí-
vel. As trilhas se inserem neste contexto sendo 
uma atividade bastante difundida mundialmente 
por não exigir o uso de equipamentos especi-
ais, poderem ser praticados nos mais diversos 
ambientes e pelo seu custo de implantação 
relativamente baixo. 

4.3 Classificação das Trilhas147 

Hoje em dia, especialistas (ecólogos, 
biólogos e ambientalistas) detêm conheci-
mentos que podem transformar o projeto e a 
implantação de trilhas em um trabalho cientí-
fico, pedagógico e recreacional. Possuem 
diferentes formas, comprimentos e larguras e 
têm o objetivo de aproximar o visitante ao 
ambiente natural marcante, ou conduzi-lo a 
um atrativo específico, possibilitando seu 
entretenimento e aprendizado através de 
sinalização, esclarecimento dos guias ou de 
outros recursos interpretativos. 

                                                
146

 Um bom marketing pode transformar a região, que tem por 
eixo a Usina Campos Novos, naquele de maior densidade de 
cachoeiras do Brasil. 
147

 A referência deste item é o artigo publicado no site da Ambien-
te Brasil cujo conteúdo é baseado nos seguintes autores: Marco 
Aurélio Leite Fontes, Maria Rachel Vitorino (Ecoturismo - UFLA) e 
Sérgio Salazar Salvati, disponível no endereço: 
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/ecoturismo/artigos/trilhas_
-_ecoturismo.html, (setembro de 2010). 

As trilhas podem ser classificadas 
quanto a sua função (vigilância, recreativa, 
educativa, interpretativa e de travessia), for-
ma (circular, oito, linear e atalho), grau de 
dificuldade (caminhada leve, moderada e 
pesada) e quanto à declividade do terreno 
(ascendentes, descendentes ou irregulares). 
Quanto aos recursos utilizados para a inter-
pretação ambiental da trilha, elas podem ser 
classificadas de duas maneiras: guiadas 
(monitoradas) ou autoguiadas. 

4.4 Trilhas interpretativas 

O tipo de trilhas recomendado no pre-
sente estudo são as “trilhas interpretativas”. 
Seu uso, além da recreação e do exercício físi-
co, serve para a sensibilização, informação e 
conscientização ambiental. O local para a im-
plantação da trilha deve ser definido levando-se 
em consideração a existência de pontos mar-
cantes da paisagem (como cachoeiras, grutas 
e o lago da UHCN). A visitação de atrativos 
naturais deve ser conciliada com o uso de traje-
tos e técnicas que não descaracterizem o am-
biente em que se inserem.  

4.4.1 Planejamento e Capacidade de Su-
porte  

Para que a implantação de trilhas as-
segure o mínimo de impactos negativos den-
tro dos limites aceitáveis de mudança (sem 
causar danos significativos aos recursos e 
sistemas ecológicos necessários para o seu 
equilíbrio) e garantir a qualidade da experiên-
cia do visitante devem ser tomadas algumas 
medidas no seu planejamento. A implantação 
de uma trilha, a partir da constatação da efe-
tiva demanda, requer uma série de procedi-
mentos, destacando-se: 

 escolha do local; 

 estudo de traçado e das alternativas em 
base cartográfica; 

 efetivação de incursão precursora tra-
çando o trajeto (GPS) com registro foto-
gráfico dos pontos marcantes; 

 autorização para uso da área; 

 lançamento da trilha (e alternativas) 
através de topografia com sinalização 
do trajeto; 

 adequação do traçado básico da trilha 
em função dos novos dados coletados 
(topografia); 

 varredura da trilha e do seu entorno 
com a finalidade de incorporação de 
“atrações pontuais” (grutas, nichos eco-
lógicos, paredões, poções, exemplares 

http://ambientes.ambientebrasil.com.br/ecoturismo/artigos/trilhas_-_ecoturismo.html
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/ecoturismo/artigos/trilhas_-_ecoturismo.html
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significativos da flora, mirantes, saídas 
emergenciais); 

 anteprojeto da trilha e de suas alternati-
vas em função das informações coleta-
das na atividade acima; 

 elaboração dos equipamentos fixos ne-
cessários (locais para construção de re-
fúgio ou acampamento, pontilhões, es-
cadarias, mirante elevado, ponte pênsil); 

 projeto da sinalização da trilha; 

 utilizar de meios e materiais simples e 
que não agridam e/ou poluam o meio 
ambiente, nem visualmente; 

 elaboração das informações (e educa-
ção ambiental) a ser transmitida pelos 
guias turísticos ou por folhetos orientati-
vos ou de apoio a trilhas efetuadas de 
modo independente; 

 passar uma mensagem simples, abrindo 
horizontes, suscitando a observação e o 
respeito à vida. 

 implantação da trilha; 

 divulgação da trilha. 

Outro dado a ser avaliado é a Capaci-
dade de Suporte que estabelece o número de 
usuários possíveis de fazerem a trilha em um 
determinado tempo. Deste estudo é possível 
obter informações sobre a intensidade e o 
período de uso, o tamanho dos grupos, as 
atividades possíveis de serem realizadas, o 
número de monitores, dentre outros. 

4.4.2 Medidas de Controle de Impactos 

Podemos citar alguns impactos nega-
tivos que qualquer tipo de trilha pode gerar 
no solo (erosão e compactação), na fauna 
(alterações nas populações) e na flora (des-
matamento), tanto nas fases de implantação 
como no uso.  

Salvo as intervenções de ordem estru-
tural e de segurança, os sítios de visitação 
não devem ser adaptados aos visitantes, 
estes é que deverão ser preparados para a 
visitação. Para elaborar medidas preventivas 
de impactos negativos em trilhas, minimizan-
do os custos de implantação e manutenção, 
deve-se estabelecer primeiramente um zone-
amento das áreas de uso e não- uso e o ma-
nejo das primeiras, seguido do estabeleci-
mento de técnicas que identifiquem o impacto 
potencial e os parâmetros para monitoramen-
to da vida silvestre. 

Por fim, a educação ambiental é o ins-
trumento de fundamental importância para 
minimizar os impactos da visitação. 

4.5 Clientela 

A clientela para a realização de trilhas 
desta natureza é certamente dependente de 
empreendimentos turísticos que venham a ser 
implementados, ao contrário do “Roteiro das 
Cachoeiras” que possui potencialidades para 
ser implantado independente de outros empre-
endimentos vinculados ao tema. 

4.6 Área com maior potencialidade à im-
plantação de trilhas 

No lago da UHCN, sua porção central, 
situada entre enseadas do Ibicuí e a localidade 
de Barra do Arroio é a mais atrativa para o de-
senvolvimento de trilhas de baixa e média difi-
culdade, principalmente na região de Caçador-
zinho (próximo do Parque Estadual Rio Cano-
as) e nas margens do Rio Antunes.  

FIGURA 101: ÁREA COM POTENCIAL PARA IMPLAN-
TAÇÃO DE TRILHAS 

 

FOTO 78: REGIÃO DA FOZ DO RIO ANTUNES 

 

Nelas há paredões verticais que sepa-
ram o patamar inferior da do altiplano donde se 
pode desfrutar de belos cenários do reservató-
rio. Adicione-se a isto a existência de trechos 
de vegetação densa e nichos de espécies ve-
getais. 

Pela proximidade com o Parque reco-
menda-se que sejam consultados os responsá-
veis pela sua gestão.  
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FOTO 79: REGIÃO DE CAÇADORZINHO 

 

4.7 Quanto ao grau de dificuldade 

As trilhas propostas foram desenvolvi-
das considerando o relevo acidentado da área 
analisada, com remanescentes de vegetação 
primária e exótica (cactos, samambaias), ca-
choeiras, corredeiras, paredões, furnas e ria-
chos. Neste tipo de ambiente, as emoções se 
sucedem e assim a atividade física e a educa-
ção ambiental podem ser desenvolvidas de 
forma mais agradável. 

Assim, propõem-se uma sinalização da 
trilha que leve em consideração, também, as 
variações que existentes em seu percurso, 
quanto ao seu grau de dificuldade.  

4.7.1 Alta dificuldade 

É aquela que envolve longos trechos 
com alta declividade média, exigindo equipa-
mentos auxiliares para vencer trechos mais 
difíceis, como a utilização de cordas e apetre-
chos para escalada ou realização de rapel. 

A dificuldade também pode resultar da 
existência de trechos que se desenvolvem em 
rios com pedras (escorregadias) que exigem 
destreza e equipamentos para a sua realiza-
ção. Por fim, trilhas com alta duração de tempo 
para a sua realização (mais que 5 horas), tam-
bém se enquadram nesta categoria. 

4.7.2 Média dificuldade 

É aquela que pode ser efetuada por 
pessoas com preparo físico razoável e sem 
conhecimento de técnicas especiais. A duração 
programada é inferior a 5 horas, não há trechos 
extensos com alta declividade (acima de 20 %).  

Este tipo de trilha poderá conter subidas 
ou descidas verticais através de dispositivos 
físicos instalados (escadas ou assemelhados), 
ou trechos de caminhada sobre pedras emer-
sas de riachos, desde que não requeiram des-
treza acima do normal.  

Em resumo, trata-se de uma trilha que 

se desenvolve em um meio que embora conte-
nha dificuldades, estas são amenizadas, por 
dispositivos que proporcionem a maior segu-
rança possível aos usuários. 

4.7.3 Baixa dificuldade 

É aquela que se desenvolve em terreno 
com pouca declividade e seu tempo de duração 
não ultrapassa 3 horas em média, podendo ser 
feita por qualquer pessoa ou criança sem pro-
blemas de locomoção ou outra dificuldade in-
capacitante para a atividade específica. 

4.7.4 Simbologia proposta 

Os símbolos são elementos que trans-
formam informações mais complexas em sig-
nos. A seguir a simbologia recomendada para 
folders e mapas turísticos:  

 

 

Local de informações: é um signo inter-

nacional que identifica local capacitado a 
fornecer informações turísticas. 

 

Placa com informações: o símbolo “i” 

utilizado nesta placa é internacionalmente 
reconhecido como identificadora de um 
local apto a fornecer informações. 

 

Portal de acesso: representa um local 

abrigado (ex. Pórtico de Acesso) com 
pessoal capacitado. 

 

Atração: este símbolo representa à exis-

tência de uma atração, envolvendo todas 
aquelas que não possuem um signo pró-
prio. 

 

Visão panorâmica de 360°: identifica os 

locais que possuem uma visão panorâmi-
ca total (em geral morros ou picos). 

 

Visão panorâmica de 180°: este símbolo 

representa um local em que a visão da 
paisagem é ampla em relação a um lado 
específico. 

 

Visão panorâmica inferior a 180°: local 

com visada mais limitada que as duas 
anteriores. 

 

Cascata: cachoeira, cascata ou corredei-

ra com declividade acentuada, a qual 
poderá ter um ou mais saltos sucessivos. 

 

Paredão: indica a existência de local para 

à prática de escaladas, com uso de equi-
pamentos. 

 

Rapel: local da prática de rapel, indepen-

dente do grau de dificuldade, com ou sem 
a presença de água. 
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Caverna: existência de furnas ou caver-

nas, com salões que permitem o acesso 
dos visitantes. 

 

Local para acampamento: indica exis-

tência de local preparado para a monta-
gem de barracas. 

 

Abrigo para pernoite indica abrigo (fixo) 

para pernoites, programados ou contin-
genciais. 

A sinalização da trilha é uma necessi-
dade que dispensa justificativa. Para que esta 
possa ser facilmente compreendida utilizou-se 
alguns signos convencionais e outros foram 
criados para atendimento das especificidades 
da região do entorno ao reservatório da UHCN. 

A densidade da sinalização depende do 
contexto local. É preciso ver na prática a real 
necessidade uma vez que em muitos casos as 
características da trilha permitem a supressão 
de algumas placas.  

Há trilhas, cujo percurso se desenvolve 
predominantemente em campo aberto, nas 
quais o único elemento orientador poderá ser 
uma seta, que é repetida toda vez que possa 
haver dúvidas sobre qual a direção a seguir.   

Ainda, embora cada trilha tenha um en-
quadramento quanto à dificuldade (alta, média 
ou baixa dificuldade), ela poderá incluir, em 
parte de seus trajetos, as outras tipologias, que 
muitas vezes, podem ser executadas de forma 
independente, como escalada (de baixo para 
cima) ou rapel (de cima para baixo).  

4.7.5 Placas sinalizadoras 

Para a sinalização através de placas 
sugerem-se os seguintes signos: 

 

Trilha de alta dificuldade: esta placa é 

indicativa de alta dificuldade para a sua 

realização, independente da natureza do 

elemento agravante. 

 

Trilha de média dificuldade: indica mé-

dia dificuldade e destina-se para usuários 

com boa aptidão física, sem treinamento 

específico. 

 

Trilha de baixa dificuldade: indica que a 

trilha pode ser efetuada com facilidade 

pelas pessoas sem deficiências limitan-

tes. 

 

Informações turísticas: esta placa sina-

liza um local com habilitação para forne-

cer informações turísticas. 

 

Cascata: esta placa é apenas utilizada 

quando a “atração” tiver que ser sinaliza-

da com informação direcional, (não fica 

na trilha principal). 

 

Direção não recomendada: esta placa é 

utilizada quando houver derivações, e a 

trilha tiver um percurso mais adequado.  

 

Local para acampamento: esta placa é 

colocada no local existente para acampar, 

ou pode estar associada à outra de cará-

ter direcional. 

 

Abrigo para pernoite: esta placa é colo-

cada no local ou na trilha principal com 

placa auxiliar indicativa da direção e dis-

tância. 

 

Local adequado para fogueira: esta 

placa sinaliza os locais programados para 

acender fogo, devido à existência de 

condições favoráveis. 

 

Local inadequado para fogueira: esta 

placa sinaliza locais que oferecem risco à 

propagação descontrolada de fogo. 

 

Mirante edificado: trata-se de uma torre 

que permite visualizar a paisagem acima 

de obstáculos ou mais distantes. 

 

Passagem molhada: esta placa indica 

que não há pontilhão para travessia ou de 

que parte da trilha segue o curso de um 

riacho. 

 

Natação de risco: esta placa sugere 

evitar nadar naquele local em função da 

existência de elementos submersos, 

como pedras e árvores. 

 

Mirante: esta placa é utilizada quando o 

mirante situa-se em local que não faz 

parte da trilha principal, isto é, vinculada a 

uma derivação. 

 

Trecho com aclive acentuado: esta 

placa indica o início do trecho com acen-

tuado aclive, podendo vir acompanhada 

da distância envolvida. 

 

Trecho com aclive médio: esta placa 

indica a existência a frente, de trecho com 

declive médio, podendo ser associada à 

distância envolvida. 

 

Trecho com aclive suave: pelas suas 

características esta placa dispensa a 

informação suplementar da distância 

como ocorre nas anteriores. 

 

Trecho com declividade acentuada: 

Idem, considerando declive. 

 

Trecho com declividade média: 

Idem, considerando declive. 

 

 

Trecho com declividade suave: 

Idem, considerando declive. 

 

Correta destinação do lixo 
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4.8 Segurança 

Embora devam ser adotados procedi-
mentos para aumentar a segurança dos usuá-
rios, estas ficarão restritas à questão da im-
plantação de sinalização e de facilidades físi-
cas (pontilhões, escadarias, corrimãos). Exis-
tem outras ações que dependem exclusiva-
mente do usuário, ao qual se recomenda: 

a) avisar o morador mais próximo, a famili-
ares ou conhecidos de que a trilha irá 
ser feita e por quantas e quais pessoas; 

b) utilizar calças tipo “jeans” e camisa de 
manga comprida; 

c) calçar tênis ou sapatos já amaciados, 
preferencialmente de cano alto e com 
solado de borracha (os tênis com solado 
de plástico, poliestireno e composições 
assemelhadas não produzem aderência 
adequada e podem induzir a acidentes). 
O uso de bota de borracha de cano lon-
go convencional (sete léguas), embora 
menos confortável, apresenta como 
vantagem adicional permitir andar em 
segurança sobre pedras e em águas 
com pouca profundidade, característica 
da maioria dos riachos locais. Deve-se 
considerar que estas águas são nor-
malmente frias e extraordinariamente 
frias no inverno. 

d) levar alimentos, preferencialmente desi-
dratados e água mineral em quantida-
des capazes de suprir às necessidades 
do evento em si, bem como, para aten-
dimento a contingências extraordinárias 
(decorrente de acidentes ou incidentes 
imprevisíveis); 

e) apenas ascender fogo em locais permi-
tidos para evitar que o mesmo se pro-
pague, danificando a natureza e, em 
casos excepcionais, colocando em risco 
a vida dos excursionistas; 

f) levar um estojo de primeiros socorros 
contendo: 

 anticéptico; 

 algodão; 

 álcool; 

 alicate de corte com ponta; 

 remédio contra queimaduras; 

 remédio para alergias; 

 pinça sem ponta; 

 xilocaína gel; 

 tesoura sem ponta; 

 gaze; 

 iodo; 

 soro fisiológico e 

 esparadrapo. 

g) levar outros materiais de utilidade ope-
racional: 

 faca (canivete); 

 lanterna; 

 pilha sobressalente; 

 estilete; 

 capa de chuva; 

 fósforo; 

 filtro solar; 

 loção repelente; 

 calção de banho. 

h) Para aqueles que irão pernoitar, é ne-
cessário que possuam, além do acima 
descrito, alguns equipamentos comple-
mentares: 

 sacos de dormir; 

 barraca quando não houver, na trilha, 
abrigos para esta finalidade. 

Em casos de emergência recomenda-se 
uma postura calma que propicie condições de 
uma análise adequada da situação e das alter-
nativas disponíveis. Por exemplo, quando um 
dos integrantes da trilha não puder voltar por 
conta própria é necessário analisar se os ou-
tros integrantes têm condições da efetuar a sua 
remoção ou não. Em caso negativo a melhor 
opção é a de que um vá buscar o socorro ade-
quado (o número de pessoas suficientes para 
levar o ferido em uma maca), considerando 
haver necessidade ou não de revezamento no 
transporte. 

Ter em mente a possibilidade de que 
uma ocorrência deste tipo é o suficiente para a 
adoção de medidas acauteladoras a fim de 
evitá-la. 

4.9 O Papel do Guia  

A utilização de um guia é uma medida 
que traz uma série de vantagens ao usuário, 
uma vez que o mesmo conhece o contexto em 
que se desenvolve a trilha, tanto no aspecto 
espacial quanto no conteúdo informativo que os 
pontos de interesse possam envolver. É um 
profissional que sabe dar um ritmo à caminha-
da, sabe identificar a fauna e a flora, conhece 
os riscos, bem como, as alternativas disponí-
veis (ou não) em caso de haver necessidade 
de abortar a trilha. No entanto, viabilizar o uso 
de guias é dependente da demanda, sob o 
ponto de vista econômico. 

Na maioria dos casos, o início da explo-
ração de uma trilha é feito sem guias (cuja au-
sência pode ser amenizada com informações 
contidas em folhetos e placas informativas) e, 
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quando a demanda tiver atingido um determi-
nado nível é implantado o serviço de guias, 
gradativamente e proporcionalmente à neces-
sidade. 

4.10 Recomendações 

Independente dos casos em que a trilha 
“é feita ao caminhar”, aquela autoguiada (não 
acompanhada) requer uma sinalização especí-
fica, um preparo para que possa ser realizada 
com segurança e de informações (placas e 
folhetos) que permitam transmitir a educação 
ambiental pretendida e os riscos envolvidos 
para quem a faz.  

Recomenda-se que no início da trilha 
haja uma placa com informações gerais sobre 
a mesma ou que os usuários possam dispor de 
um folheto com um desenho geral da mesma 
contendo as informações sobre aqueles locais 
que tenham méritos ou dificuldades especiais. 
Na existência deste folheto, a sinalização local 
(mais cara) pode ser substituída por números 
que correlacionem o texto a este número. 

5 SINALIZAÇÃO MARGINAL DE SEGU-
RANÇA, ORIENTAÇÃO E CORTESIA 

5.1 Introdução 

O sistema de sinalização destina-se a 
salvaguarda da vida humana e à orientação 
dos usuários do lago, principalmente dos nave-
gantes, sem a eles se limitar. 

Constitui-se em um conjunto de placas 
que formam um sistema lógico de informações 
a partir de signos (e eventualmente textos) que 

formam uma linguagem, à semelhança da sina-
lização de trânsito que é, aproximadamente, 
igual em todos os países do mundo. Este fato 
permite aos motoristas dirigirem em países 
diferentes do seu, sem maiores problemas.  

O reservatório de Campos Novos está 
inserido em um contexto de múltiplos reserva-
tórios, entre os quais Machadinho, Itá e Barra 
Grande.  

É provável que os usuários de embar-
cações venham a utilizar-se de mais que um 
lago, e esta possibilidade recomenda que os 
diversos reservatórios utilizem uma sinalização 
baseada nos mesmos signos (símbolos) bási-
cos, para permitir um entendimento mais fácil e 
uma economia de escala. 

Assim, a sinalização para o reservatório 
de Campos Novos, utiliza os mesmos símbolos 
adotados no reservatório da Usina Hidrelétrica 
de Cana Brava (com autorização expressa da 
Tractebel Energia S.A.), na Usina de Machadi-
nho e na de Barra Grande e Foz do Chapecó, 
na tentativa de gerar uma linguagem que possa 
se expandir para os demais reservatórios do 
Rio Uruguai e seus afluentes. 

É de todo conveniente que a partir des-
tas iniciativas nos rios Canoas, Pelotas e Uru-
guai, ocorra uma normatização por parte dos 
órgãos competentes (a definir) para que isto se 
torne uma rotina em todo o Brasil uma vez que 
trata-se de um serviço de utilidade pública que 
necessita ser implantado em qualquer reserva-
tório artificial uma vez que a ação, por um lado 
trabalha para salvaguarda da vida humana e, 
de outro isenta o empreendedor da responsabi-
lidade de omissão ante riscos conhecidos. 

FIGURA 102: CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

Embora o lago tenha o formato de um 
rio alargado, o que facilita a orientação, existi-
rão por vezes, condições desfavoráveis que a 
dificultam quando da formação de neblina ou 

de ondas nos locais em que a direção de vento 
coincida com maiores comprimentos ou largu-
ras do reservatório. 

Por outro lado, o reservatório, princi-
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palmente em seus primeiros dois terços (até a 
Enseada Barra do Arroio) apresenta margens 
íngremes que estão dominantemente ocupadas 
por vegetação. Neste trecho, os acessos (ou 
saídas), quando existentes, são de difícil locali-
zação, principalmente quando houver fatores 
agravantes agregados, com o seu abandono 
(não utilização) após o processo indenizatório. 

O uso do reservatório envolve riscos di-
versos, principalmente nas proximidades das 
estruturas do vertedouro e da tomada d’água, 
bem como no trecho de rio imediatamente à 
jusante destas estruturas que está sob influên-
cia direta das águas efluentes, quer da geração 
(água que passa pelas turbinas) quer do verte-
douro (água excedente que é liberada sem 
passar pelas turbinas). 

A existência de riscos, independente de 
sua natureza, implica na necessidade de im-
plantação de uma sinalização destinada a mi-
nimizá-los. Esta é uma questão que o empre-
endedor (ENERCAN) não poderá relevar por 
envolver riscos à vida humana. Trata-se tanto 
de uma questão moral quanto legal. 

5.2 Responsabilidades do Empreendedor 

Ao Empreendedor, como agente trans-
formador de um meio natural (de natureza pú-
blica) em outro artificial (que envolve novos 
usos além da geração de energia), cujas carac-
terísticas não são plenamente conhecidas dos 
futuros usuários cabe, além de divulgar os no-
vos usos potenciais do lago (PCAU), adotar as 
providências no sentido de aumentar o conhe-
cimento sobre as características do novo meio. 
Tal objetivo poderá ser alcançado através da 
elaboração de Cartas com Referências de 
Apoio à Navegação, da implementação de um 
programa de radiodifusão e de uma sinalização 
(essencialmente marginal) de caráter orientati-
va, de segurança e de cortesia, que será abor-
dada no presente item.  

Esta sinalização é distinta da Sinaliza-
ção Náutica Complementar (da Diretoria de 
Hidrografia e Navegação do Ministério da Mari-
nha) destinada à navegação de cabotagem 
lacustre e fluvial, a qual não se justifica no caso 
específico (Capítulo III da NORMAN 17, salvo o 
que define o item 0110 – ÁREA DE SEGURAN-

ÇA), cuja alínea expressa: “a proibição do trá-
fego e fundeio de embarcações nas áreas pró-
ximas a usinas hidrelétricas,  cujos limites se-
rão fixados e divulgados pelas concessionárias 
responsáveis pelo reservatório d’água, em co-
ordenação da Autoridade Marítima (que no 
caso é a Delegacia de Itajaí, competência regi-

onal da Capitania dos Portos), para a qual de-
verão ser observados os aspectos abordados 
na seção IV da NORMAM-17, que define os 
balizamentos destinados à demarcação de pe-
rímetro de segurança nas proximidades de 
Usinas Hidrelétricas.É dedutível, pelo exposto, 
que a omissão que resultar em danos, poderá 
muitas vezes lhe ser imputada, mesmo que 
venha a existir apenas um uso limitado das 
águas. 

A partir da Constituição de 1988, con-
sagrou-se no direito brasileiro o princípio da 
responsabilidade objetiva, pelo qual todo em-
preendedor de atividade de risco fica como 
responsável primeiro por eventuais danos dele 
advindos, independente de culpa, bastando 
apenas que se estabeleça nexo e causalidade. 

Além deste princípio, estão consagra-
dos os da prevenção e da precaução, pelos 
quais se impõe ao empreendedor a responsabi-
lidade de evitar danos previsíveis através do 
emprego de medidas preventivas, assim como 
a adoção de medidas acauteladoras para mi-
nimizar quaisquer danos de fatos previsí-
veis.Some-se a estes, o do direito à informa-
ção. Sob esta ótica a sinalização orientativa e 
preventiva impõe-se como necessária, uma vez 
que até mesmo, in extremis, a proibição total 
de acesso e uso deveria ser objeto de informa-
ção fartamente divulgada. Descartando-se tal 
medida, por ilegal, inconveniente e absurda, 
uma vez que a legislação descreve o uso múl-
tiplo e concomitante das águas, com maior in-
tensidade impõe-se a obrigação de informar 
sobre as condições de uso seguro e a conse-
qüente prevenção de acidentes, danos ou pre-
juízos que possam advir da simples presença e 
atração que um corpo d’água de tal magnitude 
exerce sobre o ser humano comum. 

Seria com certeza incoerente imaginar 
que o esforço da sociedade pela conservação 
do ambiente, exigindo-se do empreendedor 
uma série de medidas que protejam o interesse 
social se, por outro lado, o cidadão da circunvi-
zinhança se tornasse vulnerável, pelo desco-
nhecimento, dos potencias riscos introduzidos 
pelo empreendimento, mormente quando se 
propaga, como argumento de conscientização 
ambiental, a importância do contato do ser hu-
mano com o ambiente que o cerca. 

Outro fator importante para as razões 
propostas consiste no atendimento à premissa 
conceitual adotadas pelo empreendedor que 
apregoa o estabelecimento de um relaciona-
mento com a sociedade, visando integrar a 
empresa e o lago, ao cotidiano local. A inter-
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venção representada pelo empreendimento 
(principalmente o reservatório) apenas deixará 
de ser uma “intervenção” quando o lago adqui-
rir uma identidade própria e isto poderá ser 
medido pelo grau de interação entre o lago e a 
população lindeira e, complementarmente, pela 
população usuária de qualquer origem. 

Considerando o exposto, uma das 
ações prioritárias é implantar uma sinalização 
básica que auxilie os usuários náuticos do lago 
a reconhecer o seu posicionamento relativo 
(onde estou?), facilitar o encontro de locais das 
saídas, normais ou emergenciais, bem com a 
localização de obstáculos que se constituam 
em restrições operacionais. 

A sinalização da Zona de Segurança do 
Reservatório é uma exigência legal, conforme o 
explicitado na LEI FEDERAL Nº 12.334, de 
20/09/2010, que estabelece a Política Nacional 
de Segurança de Barragens e disciplina:  

Art. 4º III - o empreendedor é o responsável 
legal pela segurança da barragem, caben-
do-lhe o desenvolvimento de ações para ga-
ranti-la; 

Art. 8º O Plano de Segurança da Barragem 
deve compreender, no mínimo, as seguintes 
informações: 

VI - indicação da área do entorno das insta-
lações e seus respectivos acessos, a serem 
resguardados de quaisquer usos ou ocupa-
ções permanentes, exceto aqueles indis-
pensáveis à manutenção e à operação da 
barragem. 

A Área de Segurança localiza-se próxi-
ma à barragem, tanto a jusante quanto a mon-
tante. Recomenda-se, pelo alto nível de risco 
envolvido, que estas áreas sejam delimitadas 
com correntes flutuantes sinalizadoras, além de 
dispositivos de bloqueio para impedir tentativas 
de ultrapassagem. Este tipo de transgressão 
deverá ocorrer com mais freqüência na área a 
jusante da barragem, onde existe uma maior 
concentração de peixes devido a piracema. 

Neste trecho de exclusão do reservató-
rio, foram observados os aspectos abordados 
na seção IV da NORMAM 17, que define os 
balizamentos destinados à demarcação de pe-
rímetro de segurança nas proximidades de 
Usinas Hidrelétricas. 

No caso da UHCN foram implantadas 
sistema de sinalização orientativa, de seguran-
ça e de cortesia, além da devida delimitação 
das áreas de segurança com uso de flutuado-
res, placas e correntes de bloqueio à passa-
gem. 

5.3 Elementos Recomendados 

A natureza do fluxo (restrito ao próprio 
reservatório) e a tipologia de uso de embarca-
ções previstas não justificam, como já dito e no 
presente caso, o emprego de Sinalização Náu-
tica Complementar (NORMAN 17). Será im-
plantado um sistema novo de elementos sinali-
zadores (placas) considerados mínimos para a 
redução responsável dos riscos e a orientação 
dos usuários da água, quer estejam embarca-
dos ou não (banho, natação). Além disso, se-
rão propostas placas com informações de dire-
cionamento junto às travessias por balsa que 
serão recompostas e estas terão caráter de 
cortesia do empreendedor. Todos os demais 
elementos componentes são descritos a seguir: 

a) a corrente delimitadora da Zona de Se-
gurança do Reservatório (ZSR) a ser 
implantada, tanto a montante quanto a 
jusante da barragem, visando evitar a 
aproximação excessiva dos usuários do 
lago aos locais de risco (vertedouro, to-
mada d’água, canal extravasor); 

b) placas de “proibição de passagem” a 
serem colocadas junto às correntes de-
limitadoras acima citadas; 

c) placas de advertência, localizados em 
terra, nos acessos ativos ao lago; 

d) placas de informação da distância de 
determinado ponto à barragem, consi-
derando como elemento de referência o 
eixo do rio; 

e) placas identificadoras de saídas e aces-
sos de embarcações ao lago a partir de 
estradas ativas; 

f) placas identificadoras de saídas de 
emergência (apenas pessoas); 

g) placas identificadoras de estradas que 
não mais se interligam à rede regional e 
que estão abandonadas (de reservatório 
para reservatório); 

h) placas direcionais aos acessos normais 
e saídas de emergência; 

i) placas identificadoras das distâncias 
seqüenciais às localidades situadas na 
estrada após a travessia de balsas ou 
pontes (informação de cortesia); 
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FIGURA 103: PLACAS MARGINAIS DE KM 

 

Como a orientação de posicionamento 
relativo através de sinalização física dos ele-
mentos marcantes da paisagem (toponímia), é 
inviável e não muita prática ante a homogenei-
dade da paisagem deverá ser posicionada uma 
placa a cada quilômetro em locais de fácil visu-
alização, dispondo as que contêm números 
ímpares à margem esquerda e os números 
pares à direita. Serão suprimidas aquelas cujo 
posicionamento seja inadequado em função da 
existência de alargamentos decorrentes de 
enseadas ou baías, fato que dificultaria a leitura 
da mesma. 

A mesma opção poderá ser tomada 
quando da existência de algum elemento ple-
namente identificável, tais como ilhas, pontes, 
balsas ou elementos assemelhados. 

5.4 Condicionantes Locais 

O reservatório da UHCN com seu for-
mato de um rio alargado, permite a utilização 
de um sistema de sinalização quantitativamen-
te pouco denso.  

Nos primeiros dois terços as margens 
são mais íngremes e a cobertura vegetal é 
mais expressiva, comparativamente ao último 
terço. Muitas das saídas são difíceis, devido 
aos fatores declividade, estado de conservação 
das estradas ou devido ao fato de não existi-
rem moradores próximos, características não 
relevantes para casos emergenciais. No entan-
to, poderá haver a opção de não sinalizar esta 
saída quando existir outra nas proximidades 
que apresente condições mais favoráveis. Nes-
te caso, inexistindo placa de sinalização em 
uma saída visível deve ser entendido que have-
rá outra nas proximidades, para a mesma fina-
lidade. 

O elevado desnível entre a lâmina 
d’água do reservatório e o nível do Rio Canoas 
a jusante da barragem, implicará em uma maior 
velocidade das águas liberadas pelo vertedou-
ro. Este fator é apenas um agravante que justi-
fica a adoção de uma corrente sinalizadora e 

de bloqueio, isto é, com construtividade à prova 
de ultrapassagens pela maioria das embarca-
ções que desobedeçam à sinalização. A exis-
tência de uma sinalização que proíba o trans-
passe da corrente, embora se constitua em 
atenuante, não exime o empreendedor de cul-
pabilidade. É por este fator que está proposta a 
corrente que além de sinalizar, promove um 
bloqueio preventivo. 

Mesmo que o reservatório não apresen-
te larguras extraordinárias e que os barcos na-
veguem, normalmente, em baixas velocidades, 
a leitura de qualquer informação colocada às 
margens (ou próximo delas) não é fácil, uma 
vez que não é possível extrapolar as dimen-
sões das placas informativas porque a medida 
que elas aumentam acarretam reforço da estru-
tura para resistir a ação do vento. Este fato é 
agravado quando houver neblina ou estiver 
chovendo.  

Assim sendo, foi evitada a comunicação 
através de texto, utilizando-se em seu lugar 
símbolos ou ícones148. Quando do estabeleci-
mento de uma relação entre o ícone e o conte-
údo a transmitir for de difícil representação é 
gerado um símbolo aleatório que passa a re-
presentar este vínculo. Para tanto é necessário 
que o navegante reconheça os símbolos ou 
ícones, tal como acontece na sinalização rodo-
viária, sendo de todo conveniente envidar es-
forços para que os outros reservatórios, princi-
palmente da região (que poderão ter usuários 
em comum) utilizem a mesma sinalização, 
adequada as circunstância particulares de cada 
uma. 

5.5 A Gênese do Sistema de Sinalização 

O elemento que universalmente repre-
senta concentração é o círculo e neste caso, o 
que se pretende, é concentrar informações 
neste formato. Ao mesmo tempo, ele é uma 
figura que se destaca por contraste, pois pou-
cas vezes se apresenta na natureza em sua 
forma perfeita. Optou-se assim, salvo exce-
ções, inserir ícones dentro de um circulo. 

Os elementos nele contidos, associados 
e assentados sobre linhas imaginárias, subdivi-
dem o círculo em 8 setores de 45º e quatro fai-
xas de 30 cm, dispostos tanto no sentido verti-
cal quanto na horizontal, constituindo um layout 
construtivo que confere unidade ao sistema.  

                                                
148

 Signo que representa uma relação de semelhança ou analogia 
com o objeto que representa. 
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A dimensão proposta, com 120 cm de 
diâmetro, é equivalente à utilizada na sinaliza-
ção rodoviária em vias federais com pista dupla 
(velocidades de até 120 km/h). Embora possa 
parecer avantajada, a dimensão desta placa é 
mínima para que possa ser lida nas distâncias 
requeridas no reservatório (possibilidade de 
leitura de uma margem à outra). 

Á água é representada por um semicír-
culo azul que será colocado na parte inferior 
quando o usuário estiver no lago (vendo a pla-
ca da água para a terra). 

           

Já quando o usuário estiver em terra o 
semicírculo será colocado na parte superior 
(vendo a placa da terra em direção à água). 

O elemento água é tradicionalmente re-
presentado pela cor azul, portanto a solução 
adotada é de fácil compreensão. A representa-
ção da terra pela cor amarela foi uma opção 
aleatória entre diversas opções possíveis (ve-
getação, céu), devido ao seu alto contraste 
com a paisagem e com o próprio azul utilizado 
como símbolo da água. 

A cor correspondente a terra ocupará o 
semicírculo oposto ao da água. Assim ficará 
representada a sucessão natural água-terra e 
terra-água. 

           

Tanto as saídas quanto os acessos se-
rão representadas por uma seta. No caso de 
saída, a seta será branca para que se estabe-
leça um contraste com o azul da água. 

            

 

Quando a mesma representar um aces-
so a seta será preta, contrastando, com o ama-
relo-alaranjado que representa a terra. 

Quando houver acesso (de trafegabili-
dade permanente) e uma saída, aparecerão as 
duas setas apontadas para o limite entre a 
água e a terra (margem). 

 

O uso de uma única seta, representan-
do “saída” significa que o acesso lá existente 
não apresenta condições de trafegabilidade, 
servindo, portanto, apenas para saídas a pé. 

A seta preta sempre estará acompa-
nhada da seta branca uma vez que um acesso 
de trafegabilidade permanente sempre se cons-
titui em uma saída de emergência. Assim, no 
caso de uma emergência ou pane, o barco será 
deixado neste local até que o veículo transpor-
tador possa rebocá-lo. 

Como a informação necessita ser mais 
precisa, há necessidade de numerar as saídas 
para que possam fornecer um posicionamento 
efetivo que possa constar da cartografia náuti-
ca. Quando um novo acesso for construído, 
posteriormente a implantação da sinalização, 
bastará acrescentar uma letra (A,B,...) ao nú-
mero adotado na saída anterior, conforme 
exemplo a seguir: 
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Para identificar as saídas de emergên-
cia e acessos, as setas serão colocadas na 
posição ¾ com o número à sua esquerda e 
quando se tratar apenas de uma saída de 
emergência, a seta e o número estarão centra-
lizados (P01 e P02, onde P=PLaca).  

       

Como reforço e, para conferir unicidade 
ao conjunto, a parte externa do círculo recebeu 
uma linha laranja. Esta estratégia será aplicada 
em todas as placas redondas que integram o 
sistema. Seguem as placas do sistema, uma a 
uma, devidamente numeradas: 

FIGURA 104: PPLACA INDICATIVA DE ACESSO E 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA E CONSTRUTIVIDADE (P-01) 
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FIGURA 105: PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA E 
CONSTRUTIVIDADE (P-02) 
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O extremo superior da seta terminará na 
metade do círculo, tanto na metade superior 
(invertida) quanto na inferior. O número será 
posicionado na posição 1/4 ou 3/4 do círculo, 
mantendo um pequeno afastamento da ponta 
da seta conforme medidas constantes do dia-
grama. 

FIGURA 106: PLACA INDICATIVA DE LOCAL SEM 
ACESSO NEM SAÍDA DE EMERGÊNCIA E CONSTRU-
TIVIDADE (P-03) 
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Em um reservatório pode ocorrer que 
determinada saída não leve a lugar nenhum 
devido ao simples fato dela acabar no lago no-
vamente e, neste caso, deve possuir sinaliza-
ção própria. Há uma grande probabilidade de 
que nesta circunstância também não haverá 
moradores e qualquer facilidade que possa ser 
útil em caso de uma emergência, salvo em ra-
ríssimas exceções, que poderá requerer o uso 
de uma sinalização alternativa. 

É perceptível que, enquanto a numera-
ção do acesso obedece à construtividade nor-
mal (limitada na parte inferior à linha equivalen-
te a ¼ do círculo e com 22 cm de altura), a ex-
pressão “SEM SAÍDA” tem seu eixo no ¼ supe-
rior, encurtando a seta. 

Esta sinalização será importante para 
quem não dispõe de “carta náutica” onde esta 
característica constaria, dispensando, neste 
caso, a própria placa. 

Na prática, algumas saídas ou acessos 
estão situadas em locais de pouca ou nenhuma 
visibilidade direta (interior de baías e enseadas) 
o que implica na necessidade da utilização de 
uma placa designada de “direcional” e esta 
necessita de um símbolo que permita reconhe-
cer a direção na qual a saída/acesso se locali-
za. Este símbolo está representado por uma 
seta com as bordas pretas contendo em seu 
interior o número correspondente à saída de 
emergência, ao acesso ou ambos.  

A seta tem o seu extremo exatamente 
no centro do círculo e possui uma abertura de 
90º. A parte da haste central da seta é substitu-
ída pelo número correspondente ao acesso e 
assume uma posição centralizada em relação 
ao espaço branco. Todas as setas direcionais 
são utilizadas na horizontal (com exceção da 
P10) podendo estar à direita ou à esquerda em 
conformidade com as características do local 
(normalmente enseadas e baías). 

Será dada preferência para a colocação 
de placas com montante fixo, salvo quando não 
existirem condições para este procedimento e, 
nestes casos, serão flutuantes e colocadas em 
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locais com profundidade de cerca de 20 me-
tros, no nível máximo normal, que resulta em 
uma profundidade de 15 metros quando o nível 
atingir o mínimo possível. Nestas condições, 
portanto, a placa deverá estar acima das copas 
das árvores em locais em que estas permane-
ceram (onde não houve desmatamento). 

FIGURA 107: PLACA DIRECIONAL DO ACESSO E 
SAÍDA À DIREITA E CONSTRUTIVIDADE (P-04) 
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FIGURA 108: PLACA DIRECIONAL À SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA À DIREITA E CONSTRUTIVIDADE (P-05) 
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FIGURA 109: PLACA DIRECIONAL DO ACESSO E 
SAÍDA À ESQUERDA E CONSTRUTIVIDADE (P-06) 
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FIGURA 110: PLACA DIRECIONAL À SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA À ESQUERDA E CONSTRUTIVIDADE 
(P-07) 
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FIGURA 111: PLACA INDICATIVA DA DISTÂNCIA DE 
DETERMINADO PONTO À BARRAGEM E CONSTRU-
TIVIDADE (P-08) 

   

29
 

FIGURA 112: PLACA DE PROIBIÇÃO DE ACESSO À 
ZONA DE SEGURANÇA DO RESERVATÓRIO E 
CONSTRUTIVIDADE (P-09) 
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A placa a seguir identifica a distância, 
em quilômetros, de determinado ponto do re-
servatório à barragem. As com numeração ím-
par serão colocadas à margem esquerda e as 
com números pares, à margem direita. Desta 
forma haverá sinalização (sempre que a topo-
grafia permitia, optou-se por um distanciamento 
entre as placas de 2 km) para quem estiver 
navegando tanto numa como noutra margem. 

FIGURA 113: PLACA DE PROFUNDIDADE (P-10) 

   

4
 

Nos afluentes a numeração seguirá o 
mesmo critério uma vez que ela será equiva-
lente a distância de qualquer ponto deste aflu-
ente até a barragem. 

O critério de colocar as placas com nú-
meros pares na MD e as com números ímpares 
na ME se mantém igual aquele adotado no 
canal principal. 

5.6 Codificação e Especificação Sintética 

Para fins de quantificação, por tipologia 
de placa, as mesmas foram codificadas de P01 
a P10 e todas elas obedecerão a especifica-
ções técnicas iguais, tanto para o material da 
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base, da tinta aplicada nas partes pintadas e do 
vinil autoadesivo com recorte computadorizado. 

 Material: aço zincado AWG 18; 

 Cores: as cores obedecerão às tonali-
dades do vinil autoadesivo utilizado para 
aplicação em superfícies metálicas (ou 
outros fundos) através do processo de 
recorte computadorizado das fontes, 
símbolos e demais elementos emprega-
dos quais sejam: azul olímpico, o ama-
relo ouro, o laranja, o vermelho, o bran-
co e o preto. O círculo de contorno terá 
6 cm de largura e será aplicado em to-
das as placas, sem exceção. 

O semicírculo superior e inferior, os nú-
meros dos acessos e saídas, as setas e os 
números identificadores poderão, como exce-
ção, ser pintadas a pistola ou manualmente. 

5.6.1 placas com outros formatos 

Algumas placas que necessitem de tex-
tos extensos (P01 e P02) terão formatos espe-
ciais adequados, quer através do uso de placas 
complementares (P11) ou pela adoção de uma 
placa nova: 

 Placa sinalizadora de reservatório à 
frente; 

 Placa de advertência dos riscos do lago; 

 Placa de Cortesia. 

FIGURA 114: PLACA COMPLEMENTAR ÀS DE ACES-
SO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA OU SAÍDAS DE 
EMERGÊNCIA (P-11) 
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Esta placa (aço zincado AWG 18) será 
utilizada associativamente às P01 (acesso) e 
P02 (saída de emergência), formando os con-
juntos CJ-01 e CJ-02. 

O número de placas é variável (de uma 
a três) em função das informações importantes 
que devam ser fornecidas, como: 

 distância ao primeiro morador; 

 distância à próxima vila ou cidade; 

 distância a estradas; 

 outras. 

As placas deverão ser locadas na se-
qüencia, da menor para a maior distância. Não 
precisam ser empregadas quando o evento 
informado for visível, quer seja ele uma casa 
(ou outra edificação vinculada à presença hu-
mana), uma estrada ou um vilarejo. 

Deve ser acoplada nas placas P02 (de 
saídas de emergência), quando as condições 
locais forem desfavoráveis (inexistência de 
moradores nas proximidades, cobertura vegetal 
densa e/ou declividade acentuada) visando 
auxiliar a identificação da melhor saída. 

A placa de sinalização de reservatório à 
frente será colocada nas estradas que se en-
contram em condições de uso e embocam no 
reservatório podendo representar risco aos que 
nela trafegam.  

FIGURA 115: PLACA SINALIZADORA DE RESERVA-
TÓRIO À FRENTE E SUA CONSTRUTIVIDADE (P-12) 
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FIGURA 116: CONSTRUTIVIDADE DO CÍRCULO E 
SEUS ELEMENTOS (P-12) 
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O signo circular obedece aos mesmos 
princípios adotados nas placas circulares, po-
rém com a seta direcional na vertical, apontada 
para o acesso (29). Estas foram locadas nas 
cabeceiras da ponte SC-456 e no porto das 
duas balsas, na margem de origem do usuário 
antes de atravessar o rio (em ambos os lados).  

FIGURA 117: PLACA DE CORTESIA (P-13) 

 

Nas placas de cortesia as distâncias 
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poderão referir-se a um ou dois roteiros diferen-
tes, utilizando-se a cor verde-escura nos cam-
pos do primeiro e verde-claro no segundo. No 
exemplo utilizado, só existe um roteiro.  

Esta é uma placa que sempre estará 
associada à P14. A placa P13 foi designada 
“placa de cortesia”, porque a sua necessidade 
não é decorrência da formação do lago. 

FIGURA 118: PLACA DE ADVERTÊNCIA E CONSTRU-
TIVIDADE (P14) 
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Esta placa é utilizada em todos os 
acessos após a placa P12, já nas bordas do 
lago, destinando-se a advertir aqueles que irão 
adentrar o reservatório seja de barco ou sim-
plesmente para nadar.  

Quanto às placas complementares se-
rão colocadas na ordem seqüencial das distân-
cias aos locais indicados. 

FIGURA 119: CONJUNTO DE PLACA DE ACESSO E 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM PLACAS AUXILIARES 
(CJ-01) 

 

FIGURA 120: CONJUNTO DE PLACA DE SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA COM PLACAS DESTINADAS A INFOR-
MAÇÕES COMPLEMENTARES (CJ-02) 

 

 

FIGURA 121: VISTA E CONSTRUTIVIDADE (CJ-03, CJ-
05, CJ-06, CJ-07, CJ-08, CJ-09) 
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O exemplo acima refere-se à placa P03. 
No entanto, o dimensionamento e construtivi-
dade são os mesmos para os conjuntos restan-
tes. 
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FIGURA 122: VISTA E CONSTRUTIVIDADE (CJ-10) 

 

Algumas das placas podem ser utiliza-
das juntas ou separadas quando não houver o 
espaço requerido na largura. Cita-se como 
exemplo a placa de cortesia e a de advertência. 
Este conjunto, com duas placas associadas ou 
sucessivas, apenas é utilizado nas margens, 
em locais onde houver ponte ou passagem de 
balsa (totalizando três conjuntos).  

Toda a construtividade dos conjuntos, 
até agora apresentada, refere-se a placas posi-
cionadas em terra. Isto é padrão para as placas 
P01, P02, P03, P05, P06, P11, P12, P13 e 
P14. Já os conjuntos de P09 e P10, pelo seu 
posicionamento, serão flutuantes e ancorados 
à determinada posição, como determinado. 

FIGURA 123: VISTA (CJ-11/12) 

 

FIGURA 124: VISTA DA ESTRUTURA EM RELAÇÃO 
COM A CORRENTE SINALIZADORA E DE BLOQUEIO 
À PASSAGEM (CJ-09) 

NÃO ULTRAPASSE

 

FIGURA 125: VISTA SUPERIOR (CJ-09) 
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FIGURA 126: VISTA E CONSTRUTIVIDADE PARA SI-
NALIZAÇÃO FLUTUANTE (CJF-09/10) 

do contrapeso

Corrente de fundeio

Empuxo de 120 kg p/unidade

Local para  fixação 

Oleal para fixar 

Boia de Poliestireno

Disco zincado

Haste de cano d'água

zincado de 1,5" externo

chapa 16

 

A primeira e a última placa a serem co-
locadas na corrente, deverão estar posiciona-
das junto a margem. O vão entre as duas deve-
rá ser dividido em partes iguais cuja menor 
distância não ultrapasse 100 metros entre duas 
sucessivas. 

O contrapeso submerso e preso no final 
da haste garantirá a sua estabilidade e o seu 
posicionamento. 

FIGURA 127: VISTA SUPERIOR DO POSICIONAMEN-
TO COM A CORRENTE DE BLOQUEIO 

 

5.7 Corrente Sinalizadora e de Bloqueio 

A corrente de sinalização e de bloqueio 
à passagem para a Zona de Segurança do Re-
servatório é formada por bóias de poliestireno 
(preenchidas com poliuretano) e hastes de aço 
zincado com 25 mm de espessura (articuladas 
umas às outras), conforme segue (a haste tem 
2,40 m de comprimento e a bóia 80 cm): 

Estes elementos serão associados em 
número necessário para vencer a largura do 
lago, incluindo a catenária que, deverá ser ob-

jeto de cálculo específico para determinar o 
dimensionamento do cabo de demais elemen-
tos para os efetivos esforços, considerando os 
esforços típicos a que o conjunto estará sujeito 
(troncos de madeira, blocos de macrófitas e 
assemelhados). 

FIGURA 128: BÓIAS DA CORRENTE DE BLOQUEIO E 
EXCLUSÃO DE USO 

 

As bóias externas serão ligadas a cabos 
de aço, que por sua vez são fixadas em blocos 
de concreto às margens. 

 

5.8 Modelos das Fontes Empregadas 

 
Placas: P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, 
P08, P09, P10, P11 E P12 (Fonte Arial) 

A B C D E F G H I J 
K L M N O P Q R S T 
U V W X Z - 0 1 2 3 4 
5.6.7.8.9 
 

Placa: P13 (Fonte: AvantGarde BK BT) 

A B C D E F G H I J K 

L M N O P Q R S T U 

V X Z - a b c d e f g 

h i j k l m n o p q r s t 

u v x z - 0 1 2 3 4 5 6 

7 8 9  
 

Placa: P13 (Fonte: Arial & Times New Roman) 

Boa Viagem ! 
 

Placa: P14 (Fonte: Arial Narrow) 
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A B C D F G H I J K L M N 
O P Q R S T U V W X Z 

a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v x z 
 

6 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 

O PCAU (Plano de Conservação Ambi-
ental e de Usos da Água e do Entorno do Re-
servatório) aborda temáticas bastante variadas 
que, por sua natureza essencialmente técnica, 
induzem ao emprego de uma terminologia que 
é, via de regra, de difícil compreensão para o 
público leigo (autoridades regionais, empreen-
dedores, órgãos locais e regionais, moradores 
lindeiros e futuros usuários). 

Foi por este motivo que os produtos 
destinados ao público utilizaram uma lingua-
gem mais simplificada, desde que esta estraté-
gia não levasse a incorreções quanto aos reais 
significados. Um dos trabalhos, devido a sua 
importância, foi impresso e distribuído aos alu-
nos nas escolas da região em forma de “dese-
nho em quadrinhos” visando atingir principal-
mente o público jovem, sem exclusão dos adul-
tos que, neste formato, poderão apreender so-
bre as características do lago, envolvendo ris-
cos, potencialidades de uso (pesca, balneabili-
dade, navegação), necessidades de cuidados 
com o meio ambiente, sinalização que seria 
implantada e diversos outros assuntos. 

O capítulo “Geração da Identidade do 
Lago”, ao reconhecer a importância de suprir 
os interessados com o conhecimento inerente 
ao novo contexto, contemplou o tema “material 
de divulgação” que relaciona os diversos traba-
lhos gerados que poderão ser disponibilizados 
e, exemplificando “à venda do turismo” poten-
cializado a partir da formação do lago.  

No conjunto do PCAU foram desenvol-
vidos uma série de trabalhos que necessaria-
mente deverão ser editados/distribuídos ou 
fornecidos em meio magnético ação que deve-
rá ser disciplinada. Assim, foram elaborados: 

a) o relatório do PCAU que consiste na 
consolidação dos estudos efetuados pa-
ra o Plano num volume único. Poderá 
ser fornecido/disponibilizado em meio 
digital (no formato pdf) no site da própria 
ENERCAN, de modo que o mesmo seja 

distribuído a um maior número de pes-
soas possível (após a aprovação do 
mesmo pela FATMA); 

b) o volume ANEXO do PCAU: constituem-
se em produtos de apoio e dados que 
subsidiaram a elaboração do plano, (le-
gislação aplicável, responsabilidades 
institucionais, política de gerenciamento 
dos recursos hídricos no Brasil, etc); 

c) Cartografia da Região do Entorno do 
Empreendimento: trata-se de um con-
junto de 14 desenhos (em formato A3), 
em PDF, elaborados no sistema ArcGis 
(ESRI, 10) que faz uso do imageamento 
de satélite de 2010, sobre o qual foram 
sobrepostas a APP do reservatório, a 
Obra Principal da Usina, a infraestrutura 
viária, os cursos d’água, a toponímia 
das localidades e outras informações; 

d) Cartografia do Zoneamento de Usos: 
são desenhos, na mesma quantidade e 
tamanho dos do item c, nos quais cons-
tam as diversas Zonas de Usos (consi-
derando o reservatório e as áreas mar-
ginais). Estes desenhos são referenciais 
para a aplicação do Código de Usos; 

e) Cartografia com Referências de Apoio à 
Navegação: em igual número e tama-
nho às anteriores, as “Cartas Náuticas” 
contêm a batimetria (profundidade) do 
lago, a toponímia (nome dos acidentes 
geográficos existentes), as distâncias de 
qualquer ponto do lago à barragem, a 
localização da sinalização, os acessos e 
as saídas de emergência do lago. 

Como exemplificação de produto (mate-
rial de divulgação) para a “venda do potencial 
turístico da região” é apresentado um modelo 
exemplificativo de “Banners” promocionais 
(FIGURA 129 e FIGURA 130). 

Este trabalho foi realizado de forma teó-
rica, como exercício, a partir das potencialida-
des existentes na região. A Associação Turísti-
ca Interlagos (em analogia a região de Entre 
Rios em Celso Ramos) e o Polígono das 
Águas, embora se constituam em suposições, 
trazem embutidas idéias quanto à conveniência 
de se efetivarem esforços conjuntos, de modo 
a potencializar os resultados. 

Após o inventário dos pontos de inte-
resse alguns se mostraram diferenciados dan-
do origem, por exemplo, ao Roteiro das Ca-
choeiras. Foi possível direcionar os projetos, 
aprofundando aqueles temas mais expressivos 
ou que envolviam interesses específicos. 
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FIGURA 129: BANNER DAS TRILHAS ECOLÓGICAS 

 

O “banner” Roteiro das Cachoeiras traz 
uma mensagem importante: mesmo estando os 
atrativos integrantes localizados a jusante da 
UHCN, estes não devem ser desprezados uma 
vez que o turismo desconhece fronteiras admi-
nistrativas, quer sob o ponto de vista do turista 
quer sob o do empreendedor (mesmo que haja 
participação, como se recomenda dos municí-
pios lindeiros). Não pode ser desconsiderado 
que o conjunto de cachoeiras (da região que 
tem como centro a ponte sobre o rio Pelotas na 
BR-470) é um dos maiores patrimônios naturais 
da região e a sua exploração é mais expressiva 
quando feita, utilizando-se como eixo do rotei-
ro, o reservatório Machadinho. 

Embora o turismo possa ocorrer no lago 
da UHCN e, para tanto, fazendo se necessário 
o uso de parte de sua APP, seu potencial limi-
tado, dependente de novos fatos (atrações) 
que venham a ser introduzidos a partir da ca-
pacidade e criatividade de empreendedores. 

No processo de divulgação é importante 

o uso do símbolo “i”, vinculado aos locais ca-

pacitados para prestar informações turísticas 
de forma profissional, transmitindo tranqüilida-
de ao turista. Recomenda-se que sejam cre-
denciados estabelecimentos os estabelecimen-
tos possuam atendimento, serviço e pessoal 
com a qualificação adequada à função. 

FIGURA 130: BANNER - ROTEIRO DAS CACHOEIRAS 

 

7 OPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO 

7.1 Características Gerais e Localização 

O corpo d’água formado pelo barramen-
to da UHE Campos Novos, no Rio Canoas, 
apresenta um volume total de 1.477 hm³ e po-
derá variar normalmente seu nível numa faixa 
de 5 metros, entre as cotas 655,00m e 
660,00m. Excepcionalmente, em períodos de 
cheias, o nível máximo poderá atingir, junto à 
barragem, a cota máxima de 665,00m. O re-
servatório tem 52 km de comprimento e área 
34,6 km2 (sendo 8,7 km² da calha do rio e 25,9 
km² correspondentes a terras marginais inun-
dadas), com profundidades variando de 0 a 
aproximadamente 190 m.  

7.2 A UHCN como Parte Integrante de um 
Sistema 

A UHCN está localizada no Rio Canoas, 
imediatamente a montante (acima) do reserva-
tório da UHMA (Machadinho) construída no Rio 
Pelotas entre os municípios de Maximiliano de 
Almeida e Piratuba. Existem outras barragens à 
jusante como a de Itá, Passo Fundo, Monjoli-
nho, Foz do Chapecó entre outras de menor 
porte que estão construídas principalmente dos 
rios Chapecó e Chapecozinho. Ainda, a mon-
tante de Machadinho foi construída a de Barra 
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Grande. Diversas outras, na maioria pequenos 
aproveitamentos, estão previstos e outros já 
implantados. 

FIGURA 131: APROVEITAMENTOS CONSTRUÍDOS 
COM OPERAÇÃO INTEGRADA 

 

Existe uma interdependência, em menor 
ou maior grau de todas elas que devem operar 
de modo integrado. Este imprescindível contro-
le, extensível a todo o país, é de responsabili-
dade do Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS) que acompanha a situação de todos os 
reservatórios, conhece a necessidade de ener-
gia e envia ordens operacionais aos diversos 
concessionários que, são ouvidos quando hou-
ver situações que assim o requeiram. Esta es-
trutura operacional centralizada permite inclusi-
ve a troca de energia entre os diversos siste-
mas existentes no país que são interligados. 

7.3 Geração de Energia e Controle de 
Cheias 

Ressaltando a importância da integra-
ção da operação desses reservatórios, desta-
ca-se a capacidade de armazenamento desse 
conjunto para a regularização de volumes para 
a geração de energia elétrica e para o amorte-
cimento de vazões de enchentes. É importante 
haver clareza qual é o objetivo quando se defi-
nem as características e o dimensionamento de 
um aproveitamento composto de estrutura de 
barramento (barragem) e órgãos de descarga 
(turbinas, vertedouros com ou sem comportas, 
válvulas descarregadoras, adufas). Em ambos 
os casos os volumes afluentes ao reservatório 
são o foco da questão: 

a) no primeiro caso, com o objetivo de ge-
rar energia elétrica, utiliza-se o reserva-
tório para armazenar volumes máximos 
durante períodos de cheias, turbinando-
os em períodos de estiagem. A meta 
permanente é de armazenar volumes de 
água para uma futura utilização; 

b) no segundo caso, para se controlar va-
zões de cheias é necessário reservar 

um espaço vazio no reservatório para, 
que quando da necessidade possa ar-
mazenar os volumes em excesso e 
descarregar apenas vazões que não 
afetem as áreas marginais de jusante. 
Após a normalização do regime de va-
zões do rio, o espaço vazio é recupera-
do para a prevenção contra novos even-
tos extremos. Neste caso a meta é man-
ter espaço vazio disponível para o futuro 
armazenamento de volumes excedentes 
que possam provocar danos a jusante. 

FIGURA 132: ESQUEMA DE RESERVATÓRIO PARA 
CONTROLE DE CHEIAS 

 

FIGURA 133: ESQUEMA DE RESEVATÓRIO PARA 
GERAÇÃO DE ENERGIA 

 

Estes objetivos configuram o que se de-
nomina de finalidades conflitantes, ou seja, no 
primeiro a meta é de se manter o reservatório 
cheio e no segundo é de se manter o mesmo 
vazio, disponível para ser preenchido. Em to-
dos os aproveitamentos implantados na bacia 
do Rio Uruguai, a finalidade principal é de ge-
ração de energia elétrica. 

O dimensionamento dos órgãos de des-
carga do aproveitamento e do seu próprio re-
servatório depende dos objetivos pretendidos 
para o aproveitamento a ser instalado e das 
características físicas e geomorfológicas do 
local de barramento. Desta forma, configuram-
se as características do seu reservatório e a 
forma com que o mesmo será operado.  

 



PLANO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DE USOS DA ÁGUA E DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 
 

UHCN 

 

CAPÍTULO IV – GERAÇÃO DA IDENTIDADE DO LAGO 176 

Na fotografia anterior (Usina Hidrelétrica 
Machadinho), o vertedouro e tomada d’água 
são contíguos, sendo que o primeiro está à 
direita e o segundo a esquerda. A água está 
um pouco abaixo do nível máximo normal de 
operação (NMN) e a estrutura excedente (con-
creto) que está acima da linha d’água é a que 
proporciona condições para a absorção de 
cheias de ocorrência normal. 

Deve-se ressaltar que o dimensiona-
mento dos órgãos de descarga dos aproveita-
mentos é baseado no registro histórico de va-
zões e precipitações ocorridas na bacia e na 
perspectiva da ocorrência de máximas precipi-
tações prováveis. Desta forma, as estruturas 
implantadas nunca serão insuficientes para a 
descarga de vazões afluentes extremas (perío-
do de recorrência de 10.000 anos). Os reserva-
tórios implantados “amortecem” as ondas de 
cheias, isto significa que os mesmos recebem 
as vazões provenientes da bacia afluente, 
“acomodam” os volumes no reservatório e des-
carregam as vazões para jusante de acordo 
com uma regra operativa e com a capacidade 
de seus órgãos de descarga.  

O efeito final desta operação normal-
mente abranda as pequenas enchentes com 
volumes até 5 (cinco) vezes superiores aos das 
vazões médias, diminuindo os picos das en-

chentes, mas não são suficientes para controlar 
as grandes enchentes. Observa-se, todavia 
que este efeito não é conseqüência de uma 
política de controle de cheias, pois esses apro-
veitamentos não foram projetados para esta 
finalidade, sendo este “amortecimento” decor-
rente de parâmetros de segurança utilizados no 
projeto dos aproveitamentos.  

FIGURA 134: VERTEDOUROS COM FECHAMENTO 
MÁXIMO e COM ABERTURA MÁXIMA 

 

 

FIGURA 135: UHCN - ESQUEMA DO SISTEMA DE ADUÇÃO E VERTIMENTO DA UHCN 
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FIGURA 136: UHCN - CORTE ESQUEMÁTICO DA ESTRUTURA DE ADUÇÃO E CASA DE FORÇA 
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Como os outros grandes reservatórios 
citados, a área do reservatório da UHCN, pró-
xima ao canal de adução da tomada d’água, 

assim como a região próxima ao canal de 
aproximação do vertedouro, deverá apresentar 
correntezas com velocidades variáveis, depen-
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dendo das vazões turbinadas e vertidas. Devi-
do a este fato, que envolve sérios riscos à vida 
humana, está prevista a colocação de corren-
tes sinalizadoras e de bloqueio (flutuantes) pa-
ra que embarcações ou pessoas nadando (ou 
qualquer uso semelhante), não venham a ser 
“puxadas” até a tomada d’água ou até o verte-
douro.  

Da mesma forma, na região de jusante 
do aproveitamento, no retorno das vazões des-
carregadas pelo vertedouro ao leito do rio a 
jusante, existe uma área de risco para o uso 
das águas devido à variação e intensidade dos 
fluxos de água nesta área, chamada bacia de 
dissipação (trecho no qual a energia se dissipa 
e a água retorna às condições de rio ou fica 
amortecida pelo reservatório de Machadinho 
que está logo a jusante). 

7.4 Características do Reservatório 

O volume morto do lago de Campos 
Novos compreende cerca de 90 % do reserva-
tório formado, o que significa que, para fins 
operacionais, a variação possível dos níveis do 
reservatório (entre as cotas 655 e 660m) será 
utilizada apenas na sua parte mais superficial. 
É importante observar que este modo de ope-
ração não implica que a renovação do volume 
reservado na parte mais superficial do corpo 
d’água ocorra unicamente devido à água que 
aporta da bacia de contribuição. A dinâmica de 
circulação da massa d’água (inclusive do volu-
me morto), determinada pelas correntes (mes-
mo de pequena velocidade) e pela estratifica-
ção térmica é que determina o processo de 
renovação das águas acumuladas no reserva-
tório como um corpo único. 

Para se estimar uma tendência da futu-
ra qualidade das águas do reservatório é preci-
so analisar os fatores que se associam para a 
sua determinação. Dado o volume total arma-
zenado e o volume d’água médio (dados histó-
ricos) que entra no reservatório, o tempo de 
residência médio esperado é de cerca de 57 
dias, um fator muito positivo.  

A atual qualidade das águas constitui-se 
em um fator favorável à balneabilidade e outras 
atividades que pressupõe contato primário. O 
ambiente propício dá indícios de que a criação 
de peixes em cativeiro possa ocorrer sem pre-
juízos ambientais desde que feita em escala 
compatível.  

A eutrofização do lago poderá ocorrer a 
partir conjunturas desfavoráveis de ocorrência 
eventual. Ressalta-se que houve aparecimento, 
em vários pontos, de bancos limitados de ma-
crófitas que foram controlados e vem sendo 
monitorados, não estando previstos fenômenos 

de proliferação explosiva (descontrolada). 

FOTO 80: TURBIDEZ DA ÁGUA APÓS CHUVA 

 

A balneabilidade deverá ser prejudicada 
nos períodos posteriores as chuvas, pois em-
bora as boas práticas de cultivo tenham se tor-
nado mais corriqueiras (se comparadas ao pe-
ríodo anterior ao enchimento do lago), ainda 
são insuficientes para evitar o carreamento de 
partículas sólidas que deixam a água turva. 
Este fenômeno é mais acentuado no verão 
devido à freqüência de chuvas fortes, mesmo 
de curta duração, que ocorrem.  

FOTO 81: MACRÓFITAS NO RESERVATÓRIO ITÁ 

 

É previsto que com a continuidade da 
implantação de projetos de micro-bacias have-
rá uma redução substancial do carreamento de 
material sólido e de aporte de substâncias nu-
trientes e/ou poluidoras. Está programados 
somente na bacia de contribuição lateral o de-
senvolvimento de 7 (sete) projetos de micro 
bacias, a maioria em fase de implantação. 

FOTO 82: RAMPAS EM ÁREA DEPLECIONADA 
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Na foto acima aparecem duas rampas 
construídas em local com deplecionamento 
semelhante ao reservatório de Campos Novos. 
Podemos notar que área do leito do rio à es-
querda, devido à tendência de acumular lama, 
foi coberta com cascalho. 

É importante ressaltar que a qualidade 
da água do reservatório não é determinada 
unicamente pela formação física do volume 
acumulado, mas sim pelo conjunto de fatores 
que determinam a renovação da água acumu-
lada e pelo poder de depuração do corpo hídri-
co ante a carga poluidora inserida no meio. As 
medidas não estruturais de gestão dos recur-
sos hídricos da bacia afluente têm influência 
direta sobre o impacto ambiental causado pela 
formação reservatório.  

Neste sentido e, considerando que as 
cargas poluentes chegam principalmente no 
final do reservatório, trazidas pelo próprio Rio 
Canoas e seus afluentes Marombas e Cavei-
ras, é fundamental que o Comitê Canoas venha 
a exercer efetivamente as funções que lhe são 
delegadas, de forma a reduzir a carga poluente 
que ainda hoje é lançada neste rio. Esta é uma 
preocupação que independe da formação do 
reservatório, uma vez que a poluição, como 
pode ser vista na foto central ao lado já era 
expressiva anteriormente embora hoje já seja 
menor. 

Como dito, variação dos níveis do re-
servatório pode alcançar um máximo de cinco 
metros. Mesmo que o nível mínimo constitua-
se em uma ocorrência rara, é conveniente que 
as estruturas náuticas (trapiches, balsas e ou-
tras estruturas similares) possam absorver esta 
variação, através de estruturas flutuantes, em 
rampa, articuladas ou por uma associação des-
sas formas. 

É preciso ter em conta que as áreas 
muito planas ficarão mais expostas quando o 
nível estiver muito baixo, sendo normalmente 
desaconselhável o uso da região contígua, 
considerando a formação de áreas secas e 
com lama, indicando a necessidade de estrutu-
ras mais complexas de acesso ao reservatório. 

Muitas praias em outros reservatórios, 
construídas em locais rasos, receberam uma 
camada de areia, solução mais indicada quan-
do o custo da mesma for viável e a deposição 
de argila for pequena. Outros locais, com dis-
ponibilidade de seixos ou quando a deposição 
de argila é acentuada, foram revestidos com 
este material. De qualquer maneira, as solu-
ções devem ser analisadas de forma particula-
rizada, pois intervenções desta natureza reque-
rem investimentos nada desprezíveis e por tal 
razão devem representar soluções de, pelo 

menos, médio prazo. 

Na implantação de empreendimentos de 
maior vulto deve-se tomar cuidado com a sua 
localização uma vez que a largura da área seca 
é variável e depende da profundidade das 
águas marginais, o que pode variar dentro de 
um mesmo terreno, como exemplificado a se-
guir. O conhecimento mais aprofundado do 
local e dos efeitos da variabilidade no recuo da 
linha d’água é um dado conhecido e que pode 
ser disponibilizado pela ENERCAN a quem 
possa interessar.  

FIGURA 137: ÁREAS AFETADAS PELO DEPLECIO-
NAMENTO DO RESERVATÓRIO DA UHCN 

 

Como exemplo, podemos ver na FIGURA 

137 os efeitos do deplecionamento no município 
de Abdon Batista, próximo a localidade de Bar-
ra do Arroio. Esta área possui inúmeras reen-
trâncias (baias e enseadas) na qual o efeito do 
deplecionamento é representado pela cor la-
ranja. Pela numeração referencial podemos 
notar o deplecionamento atinge com maior in-
tensidade as áreas 2, 3 e 4, onde a largura 
máxima da área afetada é de, respectivamente, 
146, 51, 50 metros. Enquanto que nas áreas 1, 
5, 6 e 7 os efeitos são mais amenos e as largu-
ras máximas das áreas que podem sofrer com 
a seca equivalem a 25, 30, 22 e 15 metros. 

FIGURA 138: ÁREAS ISOLADAS MAIS AFETADAS 
PELO DEPLECIONAMENTO 

 

Com estas condicionantes, os locais 
mais propícios (abrigados e com menor largura 
de deplecionamento) à implantação de estrutu-
ras náuticas (rampas, portos, entre outros) es-
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tarão melhor localizados nas áreas 5, 6 e 7 e, 
em torno delas estão as melhores áreas para 
ocupação antrópica. 

No último terço do reservatório, as 
áreas marginais são mais planas e a profundi-
dade menor, gerando restrições de uso even-
tuais, principalmente porque este evento ocorre 
com pouca freqüência e por pouco tempo. 

7.5 O Efeito dos Ventos 

O reservatório de Campos Novos está 
inserido em um vale bastante encaixado, pos-
suindo normalmente grandes profundidades e 
poucas áreas abertas sujeitas a uma maior 
ação do vento, com exceção à área frontal da 
barragem. A formação de ondas pelo vento é 
prevista com altura máxima de 0,70m que, 
quando de sua ocorrência é desaconselhado o 
uso de pequenas embarcações no lago.  

No restante do reservatório, sem exce-
ções, as ondas máximas diminuem, resultado 
da sua conformação em forma de meandros 
que não proporciona longos trechos retilíneos e 
por estar ladeado pelo relevo que lhe é mais 
alto, protegendo a lâmina d’água da ação do 
vento. A velocidade média do vento na região é 
de 11,2 km/h, o que é pouco. 

Nestes locais, embora para efeitos de 
navegabilidade possa ser desprezado, o vento 
deve ser considerado especialmente no confor-
to climático, sendo uma condicionante para 
localização de edificações, praias e outras es-
truturas assemelhadas. 

7.6 Efeito de Remanso 

O “trecho remansado” tem seus níveis 
sobrelevados pelo represamento causado pe-
las águas que entram no reservatório e ocorre 
principalmente no trecho final do reservatório, 
após a ponte da SC-458, onde o rio é relativa-
mente largo e existe um talude marginal que 
absorve o efeito sem maiores impactos sobre 
as áreas marginais. Outro aspecto favorável é 
que esta área é caracterizada como agrícola e 
a vocação para outros usos é pequena. 

FOTO 83: REGIÃO DO REMANSO
149

 

 

                                                
149

 Foto da Tempo Editorial, 2003. 
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V –  CONTINGÊNCI AS EXTR AORDIN ÁRI AS  

 

 

Contingências extraordinárias são fatos 
imprevisíveis que poderão acontecer por aci-
dente, de forma aleatória, em qualquer área do 
lago, em áreas marginais ou mesmo nas de 
influência indireta que compõem a bacia de 
drenagem lateral do reservatório e que, nor-
malmente afetam ou tem o potencial de afetar a 
qualidade ambiental de parte ou do lago como 
um todo. 

Serão instaladas ao longo do reservató-
rio, placas orientativas com telefones de emer-
gência das autoridades relacionadas à gestão 
do reservatório (Policia Ambiental, Corpo de 
Bombeiros, FATMA, Defesa Civil, Capitania 
dos Portos e outros que se fizerem necessá-
rios). 

Os planos de contingência têm por obje-
tivo definir responsabilidades e estabelecer 
procedimentos a serem utilizados para a elimi-
nação ou minimização dos fatores de risco ge-
rados por ocorrências anormais. Seu intuito é o 
de organizar, orientar, facilitar, agilizar e uni-
formizar as ações necessárias às respostas de 
controle e combate destas ocorrências envol-
vendo os órgãos ambientais (FATMA), a Polícia 
Ambiental, a Defesa Civil, o Corpo de Bombei-
ros, a Capitania dos Portos, as polícias rodoviá-
rias (PRF e PRE) e o Empreendedor da Usina. 

Ao detectar um acidente, a equipe de 
vigilância, após uma avaliação preliminar, de-

verá informar aos órgãos oficiais competentes 
para que estes promovam o pronto atendimen-
to. Como a agilidade é fundamental, muitas 
ações, em conformidade com a natureza do 
evento, poderão ser desencadeadas de imedia-
to pela equipe.  

Assim, esta deverá ter uma formação 
básica para emergências de modo a conhecer 
os procedimentos para a salvaguarda de vidas 
humanas, incluindo a dos próprios colaborado-
res, bem como para evitar o agravamento da 
situação (confinar um produto não confinável, 
por exemplo). Com a chegada dos bombeiros, 
dos representantes do órgão ambiental e/ou da 
defesa civil; o comando e o controle da opera-
ção de emergência serão assumidos por eles, 
cabendo-lhes planejar, organizar, localizar re-
cursos e operacionalizar ações mais adequa-
das de resposta. 

A Usina, embora na maioria das vezes 
não tenha responsabilidade direta sobre o aci-
dente, é interessada em qualquer acontecimen-
to que possa afetar a qualidade das águas do 
lago ou a vida dos animais e das pessoas. Co-
locará, portanto, a serviço da mitigação do im-
pacto todo o conhecimento, informações, pes-
soal e equipamentos de que disponha, quando 
tal não possa ser efetuado, com mais proprie-
dade, por instituições ou empresas especiali-
zadas. 

CONEX – 01 

1 CONEX-01: ABALROAMENTO, IN-
CÊNDIO OU NAUFRÁGIO DE EM-
BARCAÇÕES 

1.1 Caracterização 

Abalroamento, incêndio ou naufrágio de 
embarcações são acidentes de natureza e 
magnitude variável, que poderão ocorrer com 
qualquer meio flutuante utilizado no lago, tanto 
para atividades relacionadas à pesca, recrea-
ção, esportes ou ao transporte de passageiros. 

Diversos são os fatores e locais em que 
este tipo de acidente pode acontecer. No en-
tanto, em condições de pouca visibilidade, quer 

devido à formação de neblina ou chuvas inten-
sas, é que poderá haver um incremento dos 
mesmos, principalmente porque não há rotas 
fixas, salvo das balsas.  

O abalroamento é um acidente que, 
mesmo de pequena probabilidade, deve mere-
cer especial atenção por envolver alto risco à 
salvaguarda da vida humana. 

Quanto a incêndio e naufrágio de em-
barcações, igualmente a frequência deverá ser 
baixa considerando-se que os barcos são de 
pequeno porte, que o único elemento inflamá-
vel é o próprio combustível propulsor, que ine-
xistem obstáculos submersos ou ondas que 
possam ser indutoras de acidentes desta natu-
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reza (devido ao pouco vento e a proteção das 
encostas). 

O risco à vida humana será sempre alto, 
devido principalmente à profundidade média do 
lago. Em caso de incêndio, a propagação do 
fogo será rápida, fato que prejudica a espera 
por socorro, razão pela qual toda a embarca-
ção deverá possuir equipamentos de seguran-
ça (salva-vidas, boias, extintores de incêndios e 
outros), conforme determinam as normas da 
Marinha. (NORMAN 03 - Anexos). 

A tranquilidade aparente do lago é um 
indutor a imprudências e estas a acidentes que 
podem ser reduzidos com educação ambiental. 

1.2 Ações Recomendadas 

 a primeira ação efetiva deverá ser o sal-
vamento dos passageiros e a retirada 
dos mesmos da embarcação, pelos bar-
cos que estiverem próximos ou através 
da mobilização destes ou dos serviços 
de patrulha da marinha, dos clubes náu-
ticos e entidades assemelhadas ou ou-
tras que possam prestar o socorro ne-
cessário, em tempo hábil; 

 entrar em contato com o Corpo de 
Bombeiros através do telefone 193, pa-
ra que os mesmos acionem os demais 
recursos que possam auxiliar no aten-
dimento; 

 com a chegada dos bombeiros, policiais 
ou de patrulheiros rodoviários, passar o 
comando das operações aos mesmos e 
colaborar nas ações em tudo o que for 
decidido possível; 

 disponibilizar informações, materiais, 
equipamentos e pessoal que possam 
ser úteis nas operações de salvatagem 
de vidas humanas, resgate de bens e 
proteção do meio ambiente;  

 quando, paralelamente ao abalroamen-
to, houver outras ocorrências como der-
ramamento de combustível no lago ou 
afogamento, após a prestação de auxí-
lio nas necessidades mais imediatas, 
seguir as orientações para este tipo de 
contingência específica; 

 é recomendado que a equipe de vigilân-
cia faça um relatório da ocorrência para 
que haja um registro interno. Este do-
cumento, de forma nenhuma substitui 
aquele que, em conformidade com o 
caso, fará parte do inquérito naval, 
quando houver. 

1.3 Fluxogramas 

Para cada uma das ocorrências foi ela-
borado um fluxograma das ações básicas pre-
vistas para eliminação ou mitigação dos impac-
tos negativos delas resultantes (envolvendo as 
instituições com atribuições sobre o evento). 

É preciso considerar, em qualquer das 
circunstâncias, que existem variáveis que não 
podem ser definidas com precisão antecipada-
mente, fato que implica na necessidade de 
adequações em função de particularidades de 
cada contingência em particular.  

Assim, a responsabilidade pelo uso das 
águas para navegação (incluindo a habilitação, 
o registro de embarcações, a autorização para 
exploração de rotas comerciais, as atividades 
de fiscalização, vistorias, inspeções, perícias, 
inquéritos administrativos e as demais atribui-
ções descritas nas diversas normas da Autori-
dade Marítima) é de responsabilidade primeira 
da Capitania dos Portos. Esta, em conformida-
de com as reais necessidades, poderá delegar 
estas funções, ou parte delas, às Delegacias 
(DL) ou às Agências (AG) quando estas existi-
rem. Algumas das atividades poderão ser dele-
gadas por convênios ao Corpo de Bombeiros e 
aos Clubes Náuticos. Isto posto, é necessário 
conhecer de quem é a responsabilidade de 
atendimento da ocorrência, no sentido de saber 
a quem mobilizar. 

Em alguns eventos, a responsabilidade 
não é de um único órgão e neste caso é ne-
cessário acionar a um deles (preferencialmente 
aquele que irá coordenar) ou todos ao mesmo 
tempo. 

É válida a pergunta: De quem é a atri-
buição de mobilizar? De fato, tratando-se de 
uma emergência, de uma ocorrência extraordi-
nária, pouco importa quem seja o agente mobi-
lizador. Qualquer cidadão é um agente válido. 
Evidentemente que, se este agente tiver algu-
ma formação básica, uma série de riscos pode-
rá ser evitada e os órgãos acionados poderão 
mobilizar-se de uma forma mais adequada à 
magnitude e natureza do evento.  

Por outro lado, a maioria das ocorrên-
cias, mesmo que não sejam de responsabilida-
de do empreendedor (da Usina), são de seu 
interesse direto, principalmente quando a qua-
lidade da água do reservatório tiver sido ou 
possa vir a ser afetada. 

A inequívoca necessidade de uma equi-
pe para exercer as atividades de monitoramen-
to ambiental e de vigilância patrimonial, sem 
exclusão de outras, transforma-a em candidata 
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natural para exercer o papel de mobilizador, 
não exclusiva, dos organismos aptos ou com 
responsabilidade sobre estes eventos extraor-

dinários, devendo para tanto receber a devida 
capacitação. 

FIGURA 139: FLUXOGRAMA 1 - ABALROAMENTO, INCÊNDIO OU NAUFRÁGIO DAS EMBARCAÇÕES 
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(*) A Usina deve ser considerada como "terceiro" ou acionada pelos bombeiros quando dispuser de recursos e/ou informações 

necessárias à ocorrência específica
 

1.4 Responsabilidades 

Quando a embarcação em perigo cons-
tituir-se em risco, capaz de provocar danos a 
terceiros ou ao meio ambiente, o seu proprietá-
rio é o responsável pelas providências neces-
sárias para anular ou minimizar esta tendência 
e, caso o dano se concretize, o mesmo é tam-
bém o responsável pelo seu ressarcimento. 

O Comandante da embarcação deve 
tomar todas as medidas possíveis para obter 
socorro e deve, juntamente com a tripulação, 
cooperar integralmente com os salvadores, 
envidando seus melhores esforços antes e du-
rante as operações, inclusive para evitar ou 
reduzir danos a terceiros ou ao meio ambiente. 
Cabe à embarcação que estiver prestando so-
corro, a decisão sobre a conveniência e segu-
rança para efetivar o salvamento do material, 
visando sua recuperação, manutenção de suas 
condições operativas ou o reboque para repa-
ros em estaleiro ou oficina especializada. 

Quanto ao Empreendedor não cabe, a 
princípio, nenhuma responsabilidade direta, 
uma vez que, foram disponibilizadas “Cartas 
Náuticas” do lago e implantada um sistema de 

sinalização preventiva para salvaguarda dos 
equipamentos náuticos e da vida humana. Ca-
be-lhe, no entanto, colaborar sempre que re-
querido, no fornecimento de informações, de 
seu conhecimento, necessárias a terceiros, 
tanto para efeitos preventivos quanto para uso 
em caso de acidentes, envolvendo inquéritos 
administrativos, resgates e outras necessida-
des decorrentes do evento específico, envol-
vendo abalroamento, incêndio e naufrágio e 
embarcações e todos os efeitos indiretos deles 
decorrentes, podendo constitui-se em novas 
Contingências (afogamentos, naufrágios entre 
outros). 

 

Na ocorrência de qualquer acidente ou 
fato da navegação a Capitania dos Portos de-
verá ser imediatamente notificada, por meio de 
contato pelo telefone (048) 3281-4800, que fica 
guarnecido 24 horas diariamente, a quem cabe 
a responsabilidade de mobilizar e coordenar as 
ações de busca, salvamento, com o apoio do 
Corpo de Bombeiros e demais entidades que 
dispuserem de meios de apoio em condições 
de auxiliar.
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CONEX – 02 

2 CONEX-02: ACIDENTES COM PRO-
DUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS 

Acidentes com produtos químicos, pela 
natureza do material, podem contaminar dire-
tamente ou indiretamente o reservatório a partir 
de qualquer ponto da bacia de contribuição. 

2.1 Caracterização 

Diversos produtos, compostos de subs-
tâncias químicas, transportados em caminhões-
tanque ou por outros meios podem acarretar, 
em caso de acidentes, danos ambientais aos 
corpos hídricos afluentes, às pessoas que esti-
verem próximas ou às que estiverem em conta-
to com o material contaminante, quando da 
operação de controle, de contenção e/ou remo-
ção do material em si e das superfícies conta-
minadas. 

Estes produtos (misturas e soluções) in-
cluem gases, líquidos inflamáveis e outras 
substâncias, às vezes explosivas, podem acar-
retar acidentes que, conforme a sua natureza, 
são classificados em: 

 biológicos; 

 radiológicos; 

 químicos; 

 mecânicos (causados por explosões); 

 tóxicos; 

 corrosivos; 

 reações químicas e 

 criogênicos. 

Entre os principais produtos químicos 
transportados nas rodovias brasileiras capazes 
de provocar danos ao reservatório, merecem 
destaque os derivados de petróleo, incluindo: 
gases diversos, GLP (gás liquefeito de petró-
leo), solventes, gasolina, álcool, querosene, 
óleo diesel, óleos lubrificantes, óleos combustí-
veis, matéria-prima para asfalto (emulsões) e 
fertilizantes. 

2.2 Identificação de Produtos Perigosos 

A Organização das Nações Unidas 
(ONU), preocupada com o crescente número 
de acidentes envolvendo produtos perigosos 
(PP) e a necessidade de uma padronização 
dos mesmos, elaborou uma sistemática de 
identificação dos produtos, atribuindo a cada 
um deles um número de classificação de risco, 
composto de quatro algarismos, conhecido 

como “número da ONU”. 

A Associação Brasileira da Indústria 
Química (ABIQUIM) lançou em 1994 o Manual 
para Atendimento a Emergências com Produ-
tos Químicos156 contendo aproximadamente 
2mil elementos com suas características, a 
numeração da ONU e a descrição das ações 
emergenciais a serem adotadas em acidentes 
com produtos químicos.  

Os veículos que transportadores possu-
em placas de cor laranja (painéis de seguran-
ça), onde estão pintados, na parte inferior, os 
números da ONU dos PP que transportam. 
Também podemos encontrar estes números 
numa nota fiscal, nas fichas de emergência ou 
num rótulo de embalagem.  

Sabendo-se o número da ONU do PP 
devemos consultar as páginas amarelas do 
Manual de Emergência, a coluna GUIA Nº indi-
ca a página laranja que deverá ser consultada. 
Nelas você encontrará informações sobre os 
riscos potenciais do PP e as ações de emer-
gência a seguir. 

A probabilidade da ocorrência de aci-
dentes desta natureza é baixa nas vias vicinais, 
devido ao pouco tráfego de caminhões-tanque. 
As áreas de maior risco estão às margens das 
rodovias asfaltadas que cruzam a bacia (BR 
470, BR 282 e SC 458), pelo fato destas absor-
verem um tráfego muito maior, incluindo aque-
les transportadores de derivados de petróleo. 

Acidentes por vazamentos em tanques 
de armazenamento de combustíveis junto aos 
Clubes Náuticos (direta ou indiretamente) ou no 
abastecimento de embarcações, igualmente 
oferecem baixa probabilidade de ocorrerem, 
não devendo, no entanto (o seu potencial), se-
rem relegados. 

Contingências desta natureza implicam 
num alto risco à integridade das pessoas en-
volvidas e ao meio ambiente. A possibilidade 
de contaminação do solo e da água agrava-se 
pelas características dos produtos que dificul-
tam a sua contenção e apresentam riscos po-
tenciais de inflamarem-se por calor, fagulhas 
ou chamas; ou decomporem-se por explosão e 
produzir gases tóxicos nocivos à saúde huma-
na e ao ambiente. Os veículos transportadores 
possuem dispositivos de segurança, inclusive 
para o caso de tombamento, mas não são imu-
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 Em sua 5ª edição, publicação atualizada em 2006. 
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nes a falhas, o que implica na necessidade de 
um adequado preparo para a eventualidade de 
sua ocorrência, considerando-se a magnitude 
potencial do impacto. 

O nível de risco é variável em conformi-
dade com a substância envolvida no acidente e 
o local aonde venha a ocorrer. Assim, de uma 
forma simplificada, há três locais com caracte-
rísticas específicas que modificam o nível do 
impacto ambiental: 

 acidente em terra firme e distante da re-
de hídrica (riachos, rios, açudes e ba-
nhados); 

 acidente em/ou próximo de riachos, rios, 
açudes e banhados; 

 acidente no qual o meio de transporte 
venha a cair no lago e o produto vazar 
para o meio hídrico. 

Embora cada situação acima englobe 
abordagens que contém alguns procedimentos 
comuns, cada caso deverá constituir-se em 
situação única em função de diversas outras 
variáveis e características locais que poderão 
estar envolvidas. 

É importante atentar para o fato de que 
muitos produtos não podem ser confinados e, 
antes de efetuar este procedimento é necessá-
rio verificar, no manual ou ligando para ABI-
QUIM (0800-118270 – plantão 24hs, ligação 
gratuita), quais os procedimentos mais ade-
quados, preferencialmente com o aval do Cor-
po de Bombeiros. 

2.3 Ações Recomendadas 

 entrar em contato com a Defesa Civil 
(199) o qual deverá assumir a coorde-
nação das atividades relativas ao sinis-
tro, estabelecendo todos os contatos 
com os órgãos do meio ambiente e ou-
tros, afim de obter o auxílio necessário, 
na eventualidade de uma contingência, 
cuja magnitude e gravidade, além de 
ser de difícil controle, apresente amea-
ças de disseminação das consequên-
cias impactantes (agressivas) do aci-
dente ambiental; 

 acionar o Corpo de Bombeiros através 
do telefone 193, para que o mesmo as-
suma o comando das ações de primei-
ras respostas, e a unidade da Polícia 
Rodoviária (PRF ou PRE) para orientar 
o tráfego na região do acidente; 

 ainda, a ENERCAN deve, disponibilizar 
informações, materiais, equipamentos e 
pessoal que possam ser úteis nas ope-

rações de salvatagem de vidas huma-
nas, proteção do meio ambiente e res-
gate de bens materiais. 

2.4 Cuidados Iniciais e Informações 
Complementares 

A seguir são citados alguns dos cuida-
dos básicos iniciais para aproximação em aci-
dentes envolvendo possíveis cargas perigosas 
sinistradas recomenda pelo DNIT157. 

 isolar a área comprometida afastando 
os curiosos ou pessoas despreparadas 
para prestar socorro; 

 manter uma distância segura do local do 
acidente num raio mínimo de 50 metros 
(que pode ser ampliado ou reduzido 
após a identificação do produto e da 
quantidade em questão);  

 permanecer de costas para o vento para 
evitar a inalação de fumaça, vapores ou 
gases e nunca tocar no produto derra-
mado ou andar sobre este; 

 não pensar que gases e vapores não 
são nocivos apenas porque não tem 
cheiro; 

 identificar o produto, consultando os 
painéis de segurança, rótulos de risco 
ou a nota fiscal, preferencialmente com 
uso doe binóculo, à distância;  

 obter informações mais específicas e 
detalhadas a respeito do produto envol-
vido, bem como, os procedimentos a se-
rem tomados no local do acidente (utili-
zando o manual da ABIQUIM); 

 avaliar se a embalagem do produto está 
rompida, ou notar vazamento na carga; 

 entrar no local somente se estiver por-
tando os equipamentos de segurança 
necessários e se tiver capacitação para 
a ação; 

 havendo derrame de derivados de pe-
tróleo no solo (ou outros produtos confi-
náveis) deverão ser providenciadas as 
construções de barreiras de terra, vale-
tas e/ou valas para conter o volume va-
zado; 

 quando os volumes derramados forem 
de pequenas proporções, deve ser re-
movida a superfície contaminada, para 
posterior disposição em locais devida-
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 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes. 
Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Coordenação Geral de 
Estudos e Pesquisa. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Manual 
para implementação de planos de ação de emergência para 
atendimento a sinistros envolvendo o transporte rodoviário 
de produtos perigosos. – Rio de Janeiro, 2005. 
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mente licenciados para este fim, pelo 
órgão ambiental competente. Caso o 
efluente atinja áreas pavimentadas ou 
cimentadas, utilizar produtos capazes 
de absorver o óleo; 

 nos vazamentos de maiores propor-
ções, após a remoção a vácuo do pro-
duto vazado, deverá ser aplicado um 
produto oleofílico sobre o derrame para 
absorver o material residual, removendo 
a capa superficial mecanicamente; 

 caso o vazamento atinja os cursos 
d’água ou o lago, deverá ser interrompi-
do o fluxo de água oleosa, utilizando-se 
barreiras especiais de contenção que 
impeçam que o mesmo se espalhe pela 
água ainda não atingida; 

 todo o material retirado deverá receber 
a correta disposição final, que varia con-
forme o PP envolvido e, sempre em lo-
cal devidamente licenciado pelo órgão 
ambiental competente.  

Os tópicos acima não esgotam o assun-
to é absolutamente conveniente consultar o 
manual da ABIQUIM para informações suple-
mentares, pois ele é referência para órgãos 
como o Departamento Estadual de Defesa Ci-
vil, o Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e 
por empresas de vários segmentos que operam 
com produtos químicos, inclusive transportado-
res e armazenadores. E, conforme consta do 
site da Defesa Civil: 

“O Manual de Emergências da ABIQUIM 
não resolve todos os problemas que podem 
ocorrer com os produtos perigosos, porém, 
seguindo suas recomendações você poderá 
controlar o acidente nos seus primeiros mi-
nutos, até a chegada de uma equipe espe-
cializada, evitando riscos e a tomada de de-
cisões incorretas.” 

As ações devem ser coordenadas pela 
Defesa Civil (Corpo de Bombeiros, Polícia Ro-
doviária) e/ou FATMA. 

FIGURA 140: FLUXOGRAMA 2 - ACIDENTES COM PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS 
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2.5 Responsabilidades 

A responsabilidade pelo acidente é do 
transportador, podendo envolver o expedidor 
do produto (embalagens inadequadas ou defei-
tuosas) e o motorista do veículo acidentado, 
cabendo ao respectivo inquérito (crime ambien-
tal), definir o nível de responsabilidade e o valor 
do ressarcimento e das multas envolvidas. 

Cabe ao órgão ambiental a condução 
da operação de controle de contenção e/ou 
remoção do material em si e das superfícies 
contaminadas para posterior disposição em 
locais adequados (coordenação). 

A participação de funcionários diretos 
ou terceirizados da ENERCAN neste tipo de 
ocorrência consiste, por um lado, em mobilizar 
os órgãos acima citados, colaborando com in-
formações ou outras ações que estiverem ao 
seu alcance, salvo se a situação exigir ações 
imediatas que sejam de domínio da equipe, 
principalmente aquelas vinculadas ao isola-
mento da área e a identificação do produto.  

No caso de derramamento de derivados 
de petróleo no lago a contribuição poderá ser 
ampliada para a contenção da mancha em de-
terminado local, evitando o seu espalhamento. 
Para tanto, a ENERCAN (ou empresa especia-
lizada por ela contratada) deverá dispor de ab-
sorvedor de hidrocarbonetos que ao mesmo 
tempo absolve e confina o material em uma 
determinada área, pois as mantas continuam 
flutuando mesmo depois de encharcadas de 
óleo, auxiliando na sua retirada. Para que esta 
operação seja possível é necessário possuir 
uma determinada quantidade deste material, 
além de cabos de aço e boias para manter a 
flutuação.  

Cuidado! Nem todos os produtos po-
dem ser confinados. Alguns, nestas circunstân-
cias, podem entrar em combustão espontânea 
o que além de envolver riscos a vida humana, 
alteraria a temperatura da água, podendo como 
consequência provocar mortandade de peixes 
(consultar o Manual da ABIQUIM). 

CONEX – 03 

3 CONEX-03: INCÊNDIOS FLORESTAIS 

3.1 Caracterização 

Incêndio florestal é o termo utilizado pa-
ra definir um fogo incontrolado que se propaga 
livremente e consome os diversos tipos de ma-
teriais combustíveis existentes numa floresta. 

A propagação inicial do fogo, em forma 
circular, continuaria sempre assim, não fosse a 
influência de vários fatores que controlam e 
definem a forma e intensidade de propagação 
de incêndios. Em terrenos planos, o vento é o 
primeiro fator a manifestar sua influência, trans-
formando a forma inicial de circular para ligei-
ramente elíptica, com um dos lados se propa-
gando mais rapidamente que os outros. A partir 
daí, o incêndio toma uma forma definida, com-
preendendo as partes descritas a seguir e ilus-
tradas na FIGURA 141. 

FIGURA 141: FORMATO DA PROPAGAÇÃO DE IN-
CÊNDIO SOB INFLUÊNCIA DO VENTO 

 

 cabeça ou frente é a parte que avança 
mais rapidamente e segue a direção do 
vento; 

 a cauda ou base propaga-se em direção 
oposta à cabeça, contra o vento, lenta-
mente, e às vezes se extingue por si só; 

 os flancos propagam-se perpendicular-
mente à cabeça do incêndio, ligando es-
ta à cauda. Mudanças nas condições de 
vento ou características topográficas fa-
voráveis podem desenvolver outras 
frentes de fogo a partir dos flancos. 

Apesar de não ser muito apropriado, o 
termo incêndio florestal é utilizado, de forma 
genérica, para definir incêndios em outros tipos 
de vegetação tais como: capoeiras, campos e 
pradarias. A classificação mais adequada para 
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definir sua tipologia baseia-se no grau de en-
volvimento de cada estrato do combustível flo-
restal, partindo do solo mineral até o topo das 
árvores. 

Quanto à causa, os incêndios podem ter 
origem em raios, ser provocados por incendiá-
rios (incêndios criminosos), surgir do descon-
trole de queimadas (método utilizado para faci-
litar o preparo da terra), ou por fatores aciden-
tais de origem diversa. 

A prática de queimar os campos para 
limpeza do solo antes do plantio da lavoura ou 
das pastagens, sem o devido isolamento da 
área, tem sido um dos principais fatores do 
crescimento de incêndios florestais no Brasil. 

As queimadas, na área marginal ao Rio 
Canoas, tinham localização predominante nas 
encostas íngremes e eram efetuadas, na maio-
ria das vezes, por indivíduos ou famílias que 
foram remanejadas dentro do processo de libe-
ração destas áreas para a formação do reser-
vatório da UHCN. A maior parte destas propri-
edades (ou pelo menos as partes com grande 
declividade e vegetação significativa) foi trans-
formada na APP do reservatório.  

Os demais remanescentes integram, na 
maioria das vezes, grandes propriedades con-
solidadas que não se utilizam desta prática 
(queimadas). Nestas, eventuais queimadas 
serão raras e na maioria das vezes, acidentais. 

Assim, os casos de incêndios foram 
drasticamente reduzidos. 

Por outro lado, o clima predominante é 
do tipo subtropical (ou quase temperado) úmido 
e sem estação seca (com neblina na parte da 
manhã). A vegetação rasteira (capim) inexiste e 
as matas situam-se nos vales, o que as protege 
de ventos que poderiam mais facilmente pro-

pagar eventuais focos. Desta forma, a probabi-
lidade da ocorrência de incêndios florestais é 
baixa, ainda porque a tendência do fogo é de 
subir a encosta. Não há, normalmente, fatores 
de risco às margens do lago. A exceção poderá 
se originar a partir de fogueiras em acampa-
mentos de pescadores, fato que envolve pouco 
risco pela umidade da floresta nestes locais. 

3.1.1 ações recomendadas 

 quando do princípio de um incêndio, a 
primeira providência a ser tomada é 
comunicar o fato ao Corpo de Bombei-
ros pelo telefone 193. Fornecer todos os 
dados para que os mesmos possam 
chegar ao local com a maior brevidade 
possível e com todo o equipamento ne-
cessário. Ao mesmo tempo é conveni-
ente acionar também a Polícia Ambien-
tal e a Defesa Civil (COMDEC); 

 a população que se dispuser a tentar 
controlar o incêndio, até a chegada dos 
Bombeiros (com o uso de instrumentos 
caseiros e/ou abafadores), poderá lim-
par pequenas faixas ou aceiros, até en-
contrar o solo mineral e tentar apagá-lo 
por abafamento, quando houver possibi-
lidade de combate direto. Quando for o 
caso, deverão ser utilizados abafadores 
vegetais que possuam um bom compri-
mento (para manter distância da frente) 
e boa densidade de elementos na ex-
tremidade para apagar a chama; 

 quando houver indícios ou suspeita de 
que o incêndio tenha sido provocado é 
necessário proceder em conformidade 
com o descrito no item a seguir. (res-
ponsabilidades). 
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FIGURA 142: FLUXOGRAMA 3 - INCÊNDIOS FLORESTAIS 
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3.2 Responsabilidades 

A responsabilidade pela coordenação 
do combate ao incêndio florestal será sempre 
do Corpo de Bombeiros, independentemente 
de quem venha a colaborar nas ações, deven-
do o mesmo acionar, em caso de necessidade, 
a Polícia Ambiental e/ou a Defesa Civil. 

Qualquer ocorrência significativa deverá 
ser comunicada ao órgão ambiental com juris-
dição sobre a área em que o sinistro tenha 
ocorrido, principalmente devido ao fato de se 
tratar, geralmente, de áreas de APP. 

Em todos os casos, após a ocorrência 
do sinistro, este deverá ser registrado na Dele-
gacia de Polícia com jurisdição sobre a área, 
acompanhado das testemunhas que estiverem 
dispostas a depor. 

Este procedimento é importante para 
subsidiar as sindicâncias que se seguirão, vi-
sando a apuração das responsabilidades e a 
determinação da origem do incêndio. Estas são 
atividades importantes para que os crimes am-
bientais não permaneçam impunes e para que, 
sabendo-se como começou o fogo, tentar evitar 
a repetição de causas análogas.  

CONEX – 04

4 CONEX-04: AFOGAMENTOS 

4.1 Caracterização 

Afogamento é a asfixia gerada por aspi-
ração de líquido de qualquer natureza que ve-
nha a inundar o aparelho respiratório, interrom-
pendo a troca de oxigênio e gás carbônico pelo 
organismo158. Quando o afogamento acontece 
em água doce e acarreta a morte da vítima, o 

                                                
158

 Os sintomas: dispnéia (dificuldade respiratória aguda), pele 
azulada (cianose), tosse, espuma esbranquiçada no início e 
rósea depois, agitação, confusão mental, inconsciência, parada 
respiratória e parada cardíaca. 

corpo submergirá. 

A probabilidade da ocorrência de aci-
dentes desta natureza é alta uma vez que a 
aparente tranquilidade do lago não traduz o 
fato de que seja profundo já próximo às mar-
gens. Este risco potencializa-se ante o fato de 
que a maioria da população ribeirinha não sabe 
nadar. Algumas medidas cautelares foram co-
locadas em prática, inclusive anteriormente a 
formação do reservatório, com a intenção es-
pecífica de reduzir este tipo de acidente: 

 divulgação dos riscos oferecidos pelas 
características do corpo d’água junto às 
comunidades, através do Programa de 
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Educação Ambiental/Comunicação So-
cioambiental; 

 elaboração e distribuição de cartilha  pa-
ra os Navegantes e Pescadores (em 
forma de história em quadrinhos), na 
qual são apontados os riscos com maior 
probabilidade de ocorrência; 

 elaboração e disponibilização de um 
conjunto de 14 “Cartas Náuticas”, nas 
quais estão assinaladas a batimetria 
(pontos de profundidade do lago); 

 implantação de placas de sinalização 
junto ao lago, voltados à orientação e 
segurança dos usuários, (saídas nor-
mais ou de emergência, placas de dis-
tância do local até a barragem e o nome 
dos acidentes geográficos); 

 colocação de correntes flutuantes, junto 
à Usina, que se constituem em sinaliza-
ção e em barreira física à aproximação, 
tanto a jusante quanto a montante do 
vertedouro e da tomada d’água. 

Na impossibilidade de ser implantada 
uma fiscalização rotineira convencional, pela 
baixa densidade de tráfego, poderá ser cele-
brado um convênio entre a Capitania dos Por-
tos e o Corpo Bombeiros, para que haja uma 
fiscalização embarcada com periodicidade a 
determinar (eventualmente nos finais de sema-
na e nos feriadões). Este procedimento, utili-
zando uma tripulação com poder de polícia, 
será inibidor e deverá reduzir os comportamen-
tos irregulares que se sobreponham às reco-
mendações e normas pertinentes, permitindo 
também que os bombeiros familiarizem-se com 
o lago formado pela construção da UHE Cam-
pos Novos, ao qual serão requisitados quando 
da ocorrência de acidentes. 

4.2 Procedimentos e Cuidados no Resga-
te 

O socorro a uma pessoa em processo 
de afogamento deve ser cercado de cuidados 
para que o socorrista não venha a se transfor-
mar em vítima. Assim, recomendam-se os se-
guintes passos: 

 antes do início de qualquer tentativa, é 
necessário observar atentamente a si-
tuação e avaliar se há condições de efe-
tuar o socorro e, se possível, utilizar al-
gum objeto flutuante (qualquer um) 
amarrado a uma corda para que este 
possa ser lançado. Assim, a operação 
será mais segura; 

 abordar a vítima verbalmente quando a 
uma distância de aproximadamente 3 

metros, ponto em que o socorrista iden-
tifica-se e tenta acalmar a vítima. Caso 
seja possível, solicitar que o afogando 
posicione-se de costas, possibilitando 
uma abordagem com menores riscos; 

 quando a tentativa anterior não obtiver 
sucesso e, sem elementos auxiliares de 
socorro, é recomendável mergulhar a 
fim de imobilizar os braços do afogando 
e o socorrista deve segurar a vítima 
com uma das mãos passando por baixo 
da axila até o peito, deixando a mão 
dominante livre para o nado de retorno, 
momento em que se deve manter a ca-
beça da vítima fora d’água; 

O SOCORRISTA DEVE EVITAR QUE A 
VÍTIMA O AGARRE. 

4.3 Primeiros Socorros 

Como o afogamento envolve uma se-
quência de eventos intermediários antes de 
ocorrer a morte por asfixia, há a possibilidade 
de salvar algumas vidas quando da adoção de 
ações adequadas de primeiros socorros. Se-
guem algumas recomendações: 

 acalmar a vítima, fazendo-a repousar e 
aquecendo-a através da substituição 
das roupas molhadas por casacos, co-
bertores e bebidas quentes; 

 manter a vítima deitada em decúbito 
dorsal e levantá-la pela cintura até uma 
altura de 30 cm a 40 cm (formando um 
arco), posição que favorece a saída do 
líquido (água) engolido durante o afo-
gamento, através da aplicação de uma 
enérgica sacudidela; 

 em caso de parada cardíaca, iniciar o 
procedimento de respiração artificial: 
deitar a vítima de costas, fazendo mas-
sagem cardíaca com uma das mãos so-
bre a metade inferior do tórax e, a outra, 
acima do dorso da primeira. Comprimir 
por cerca de 5 cm, na frequência de 60 
vezes por minuto. Só aplicar esta mas-
sagem se houver certeza de que o co-
ração parou. Quando houver também a 
parada respiratória fazer simultanea-
mente massagem e respiração “boca a 
boca” (15 massagens a cada duas res-
pirações); 

 no caso de parada respiratória, desobs-
truir as vias respiratórias com os dedos 
cobertos por um pano limpo, afrouxar as 
roupas da vítima e imobilizar a cabeça e 
o pescoço. Não aplicar a respiração 
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“boca a boca” se a pessoa estiver san-
grando ou vomitando; 

 tanto a retirada do corpo da água, quan-
to a aplicação dos primeiros socorros 

recomendam um adequado (e especia-
lizado) preparo anterior. O conveniente 
é que a equipe de monitoramento e vigi-
lância ambiental tenha este treinamento. 

FIGURA 143: FLUXOGRAMA 4 – AFOGAMENTOS 
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4.4 Responsabilidades 

A prestação dos primeiros socorros, ou 
de primeira resposta é daquele que estiver pró-
ximo ou da embarcação que esteja em condi-
ções de fazê-lo. 

O resgate de corpos é especialidade do 
Corpo de Bombeiros. 

É fundamental que se saiba que o afo-
gado em água doce submergirá e só voltará à 
tona em um período variável de 10 a 30 dias, 
podendo ocorrer ainda que o corpo fique preso 
na vegetação submersa ou entre as pedras do 
leito rochoso. 

Os bombeiros, quando acionados, ten-
tarão resgatar o corpo até a profundidade má-
xima de 40 metros e desde que não haja obs-
táculos que ponham em risco a vida daquele 
que irá efetuar o resgate (excesso de árvores 
que possam prender a mangueira de oxigênio). 

A fixação do local onde ocorreu o afo-
gamento é uma informação importante, pois em 
locais profundos, a água se desloca na superfí-
cie e permanece praticamente parada nas ca-
madas mais profundas, o que significa que o 
corpo tende a permanecer no local aonde o 
acidente ocorreu. Assim, será mais fácil para 
os bombeiros efetuarem o resgate. 

 

Na ocorrência de qualquer acidente ou 
fato da navegação a Capitania dos Portos de-
verá ser imediatamente notificada, por meio de 
contato pelo telefone (048) 3281-4800, que fica 
guarnecido 24 horas diariamente, a quem cabe 
a responsabilidade de mobilizar e coordenar as 
ações de busca, salvamento, com o apoio do 
Corpo de Bombeiros e demais entidades que 
dispuserem de meios de apoio em condições 
de auxiliar.
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CONEX – 05

5 CONEX-05: MORTANDADE DE PEI-
XES 

5.1 Caracterização 

Mortandades de peixes caracterizam-se 
como acidentes ambientais que podem causar 
prejuízos, isolados ou em cadeia, tanto à água 
quanto à população que a usa ou por ela é 
abastecida, podendo ter como origem: 

a) causas naturais 

 variações bruscas da temperatura; 

 chuvas e inundações; 

 decomposição de vegetais; 

 ocorrência de estiagem; 

 eutrofização da água; 

 floração de algas; 

 superpopulação de peixes. 

b) causas antrópicas 

 diminuição de OD (oxigênio dissolvi-
do) por efluentes domésticos e/ou in-
dustriais; 

 despejo de substâncias tóxicas; 

 utilização de defensivos agrícolas; 

 pesca predatória (dinamite); 

 operações não corretas de hidrelétri-
cas. 

As ocorrências desta natureza estão, na 
maioria das vezes, ligadas a questões de polui-
ção ou contaminação causadas pela introdução 
de quaisquer substâncias ou resíduos, que 
pode concentrar-se em superfícies diferentes 
do ambiente e serem transportadas por diver-
sas vias, como o ar, o próprio solo, as águas 
subterrâneas e superficiais, alterando suas 
características naturais de qualidade, determi-
nando impactos negativos. 

A probabilidade de ocorrer mortandade 
de peixes no reservatório da UHE Campos No-
vos pode ser considerada de média para baixa, 
considerando que o aporte de cargas poluen-
tes, principalmente de natureza industrial, exis-
te. Uma vez superada a capacidade diluidora 
da grande massa de água do reservatório esta 
contingência poderá ocorrer, principalmente 
nas enseadas mais rasas, principal habitat dos 
cardumes (águas claras e mais quentes). 

O aporte de defensivos agrícolas em 
culturas, outra probabilidade relativamente co-
mum em regiões agropastoris foi considerada. 

Na região, a população rural apresenta bom 
nível de práticas, incluindo o preparo da terra 
em terraços ou curvas de nível (evitando a ero-
são e o carreamento de matéria orgânica para 
o lago), o que reduz sua potencialidade como 
causa de mortandade de peixes. As demais 
possibilidades de acidentes de origem antrópi-
ca poderão ocorrer por descuido, muito embora 
estes temas tenham sido trabalhados pelos 
programas de educação ambiental (que inicia-
ram antes do enchimento do reservatório) e 
reforçados mais recentemente por outros pro-
gramas governamentais como o de Programa 
de Microbacias. 

Já as causas naturais são de mais difícil 
controle. No entanto, aquelas com maior pro-
babilidade de ocorrência, como a proliferação 
de macrófitas e a floração de algas, são objeto 
de monitoramento contínuo: antes, durante e 
após o enchimento do lago, havendo um plano 
de contingência específico para a sua erradica-
ção ou controle. 

Tanto um acidente de ordem natural 
quanto antrópico que venha provocar a mor-
tandade de peixes poderá ocorrer de forma 
aguda e pontual, sendo possível o controle. 

Na maioria das vezes, uma mortandade 
de peixes indica que a qualidade da água não é 
a ideal para preservação da vida aquática. A 
sua ocorrência, além de levar a possíveis alte-
rações na diversidade ou no potencial biológico 
da comunidade, prejudicam e contaminam o 
homem e os animais através do ciclo alimentar, 
do contato direto com a pele ou mesmo a in-
gestão da água, então comprometida. 

5.2 Ações Recomendadas 

 Após a constatação do fato, a equipe de 
monitoramento e vigilância deverá in-
formar a ocorrência ao órgão de meio 
ambiente com jurisdição sobre a área 
(FATMA, Secretarias Municipais, Polícia 
Ambiental) e outros órgãos competentes 
como a Defesa Civil, encaminhando-
lhes todas as informações pertinentes 
ao fato (formulário específico); 

 verificar se a qualidade da água pode 
afetar outros usos da mesma, como por 
exemplo, a balneabilidade; 

 manter avisada a população lindeira e 
visitantes ao lago (comunicação verbal 
e visual), com relação aos riscos do 
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consumo da água e dos peixes, até que 
se verifique a comprovação laboratorial 
da ausência de perigo; 

 fazer um reconhecimento da utilização 
dos solos na região e as atividades in-
dustriais potencialmente poluidoras, o 
consumo de água “in natura” por ani-
mais ou a proximidade de alguma cap-
tação d’água para consumo humano; 

 verificar se a mortandade poderá vir a 
comprometer locais turísticos ou de va-
lor econômico, como: atividades pes-
queiras, áreas de esporte, entre outras; 

 elaborar um plano para a retirada, 
transporte e destinação final dos peixes 
mortos, em local previamente licenciado 
pelo Órgão Ambiental competente. 

5.3 Avaliação Preliminar das Causas 

A fim de buscar as possíveis causas da 
mortandade a equipe de monitoramento e vigi-
lância deverá determinar o melhor local e efe-
tuar a coleta de amostras (peixes e água) e 
posterior envio para análises laboratoriais. A 
forma de coleta, quantidade de amostras, as 
condições de armazenamento devem ser reali-
zadas dentro das metodologias exigidas pelas 
legislações e Normas Técnicas vigentes. 

Deverá ainda manter um contato com a 
população ribeirinha e principalmente os pes-
cadores da região, procurando obter informa-
ções quanto à freqüência de ocorrências seme-
lhantes, se houverem. É necessário obter da-
dos quanto ao uso de defensivos agrícolas na 
região afetada, a existência de indústrias, ou 
outras fontes poluidoras e a natureza de even-
tuais despejos, para auxiliar na elucidação da 
ocorrência. Para uma melhor avaliação, de-
vem-se coletar amostras de peixes e da água 
do reservatório para análise laboratorial. 

5.3.1 Amostra dos peixes 

Deve-se coletar o maior número possí-
vel de espécies e de indivíduos para análise 
laboratorial. A determinação dos parâmetros a 
serem analisados ficará por conta do especia-
lista contratado em consonância com as meto-
dologias previstas em Normas Técnicas vigen-
tes. 

5.3.2 Amostras da água  

As amostras de água para análises físi-
co-químicas e/ou biológicas devem obedecer a 
critérios técnicos específicos, conforme as vari-
áveis ou determinações desejadas. 

A escolha das variáveis físico-químicas 

a serem analisadas deve seguir alguns critérios 
básicos quanto às características de ocupação 
do solo na região, a existência ou não de indús-
trias e a caracterização de seus despejos, as-
pecto da água e existência de despejos domés-
ticos. Algumas variáveis são muito significati-
vas para o esclarecimento da ocorrência, co-
mo: pH, OD (oxigênio dissolvido), temperatura, 
condutividade, cor, odor, DQO (demanda quí-
mica de oxigênio), DBO (demanda bioquímica 
de oxigênio), fósforo e amônia, não devendo-se 
deixar de coletar amostras para sua determina-
ção, mesmo quando a causa parecer evidente.  

5.4 Remoção 

A retirada dos peixes, dependendo da 
extensão da contingência pode significar uma 
operação altamente complexa. 

A necessidade de equipes devidamente 
treinadas e aparelhadas requer um investimen-
to que só uma alta frequência de ocorrências 
poderia justificar. Já o aparelhamento é im-
prescindível, com a existência de condições 
materiais, a equipe de vigilância poderá coor-
denar voluntários em ocasiões específicas. 

 É aconselhável, nos casos em que a 
mortandade atinja grandes extensões 
ou grande número de peixes, a existên-
cia de equipes, devidamente treinadas e 
aparelhadas, destinadas à remoção dos 
peixes mortos, evitando assim, a con-
centração dos mesmos e dispondo-os 
em local onde a circulação de água for 
menor. Não deve haver contato direto 
(manuseio sem luvas e/ou equipamen-
tos apropriados) dos membros das 
equipes com o material contaminado; 

 quando a mortandade ocorre pela con-
taminação por produtos tóxicos ou mi-
crobiológicos, a recomendação técnica 
é de que haja a incineração dos mes-
mos ou que sejam dispostos em aterros 
especialmente preparados para esse 
fim, com procedimentos idênticos aos 
aterros sanitários (impermeabilização 
com argila) e localização adequada para 
não haver contaminação do lençol e, 
consequentemente, da rede hídrica do 
entorno. Para que esta operação não 
seja dificultada é conveniente que ha-
jam locais predefinidos para viabilizar a 
operação nos prazos requeridos. 

Uma das técnicas para retirada dos pei-
xes consiste no arrastão convencional, embora 
na maioria dos casos não possa ser utilizado 
devido à existência de vegetação submersa. 
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Neste caso, como alternativa, é necessário 
fazer um cerco em círculo e colocar os peixes 
em barcos para transportá-los a saídas acessí-
veis por caminhões que, após o transbordo, 
levarão a carga para o seu destino final (em 
local licenciado pela FATMA). Como material 
básico (mínimo) para esta operação recomen-
da-se: 

a) botas de borracha (cano longo); 

b) capa e calça de plástico; 

c) luvas de plástico; 

d) puçás para recolhimento de peixes es-

parsos; 

e) redes (500 m) com malha fina para evi-
tar que o peixe se emalhe; 

f) lancha de aproximadamente 16”, com 
motorização de 35 Hp; 

g) barcaça (tipo chata), com rebocador, 
que possua Munk embarcado (esta bar-
caça poderá ser utilizada para a retirada 
de macrófitas, madeira, etc); 

h) embalagens para a coleta das amostras 
a serem enviadas ao(s) laboratório(s). 

 

FIGURA 144: FLUXOGRAMA 5 - MORTANDADE DE PEIXES 
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5.5 Responsabilidades 

Mortandades de peixes podem ocorrer 
devido a uma variedade de causas: biológicas, 
químicas ou físicas, diretas ou indiretas como, 
por exemplo, a presença de substâncias tóxi-
cas ou falta de oxigênio. É muito importante 
conhecer as causas que provocaram acidentes, 
bem como a concentração e suas dimensões. 
É igualmente essencial impedir o consumo des-
tes organismos pela população, até que se 
tenha certeza, através de comprovação labora-

torial, quanto ao grau e à natureza da sua des-
contaminação. A ocorrência será registrada 
através de Relatórios devidamente consubs-
tanciados por laudos técnicos e resultados de 
exames laboratoriais, sendo os mesmos enca-
minhados às autoridades competentes e dispo-
nibilizados ao meio científico. 
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CONEX – 06 

6 CONEX-06: CONTAMINAÇÃO POR 
EFLUENTES LÍQUIDOS 

6.1 Caracterização 

Quando da introdução de qualquer ma-
téria, organismo ou energia num corpo hídrico, 
que venha alterar as suas propriedades, afe-
tando a “saúde” das espécies animais, vegetais 
ou o próprio homem, que dependem dessas 
águas ou com elas tenham contato, diz-se que 
houve contaminação. Dependendo do resulta-
do das análises laboratoriais, devem ser toma-
das medidas para avaliar a gravidade do fato e 
promover o saneamento adequado às caracte-
rísticas específicas do evento: 

 depósitos de lixo urbano em áreas ina-
dequadas, a céu aberto ou em aterros 
sanitários mal construídos, produzem a 
poluição pela extravasão do “chorume” 
(líquido proveniente da decomposição 
da matéria orgânica presente no lixo), 
além de criar um ambiente propício para 
a proliferação de insetos e doenças. 
Podem acarretar num acidente ambien-
tal de maior porte, na medida em que os 
efluentes venham a contaminar as 
águas do lago, (da sua bacia de contri-
buição), causando a mortandade de 
peixes, a proliferação de macrófitas 
aquáticas e outras alterações ambien-
tais; 

 esgotos domésticos não satisfatoria-
mente tratados ou lançados diretamente 
na rede de coleta pluvial, podem ocasi-
onar situações idênticas quando conta-
minam o lençol freático ou são levados 
por chuvas ou enxurradas aos córregos 
e destes, para o lago; 

 dejetos de animais - principalmente suí-
nos - depositados inadequadamente, 
causam contaminações, podendo ser 
carreados para o reservatório; 

 indústrias que produzem efluentes con-
taminantes que, em caso de um aciden-
te (rompimento de barreiras das lagoas 
de tratamento) ou propositadamente, 
venham a lançar seus resíduos direta-
mente nos corpos hídricos, também po-
dem provocar contaminação às águas. 

Estes são os principais fatores que con-
tribuem para a contaminação, cada um com 

sua intensidade e forma. As fontes estão distri-
buídas ao longo do reservatório, não havendo, 
nenhum local de expressão que mereça desta-
que individualizado. De uma maneira geral não 
há indústrias às margens do reservatório e a 
principal contaminação (inclusive industrial), é 
proveniente da bacia de contribuição, através 
dos rios Marombas e Canoas, cujos cursos 
passam por áreas industrializadas, destacando-
se a produção de papel e celulose no município 
de Otacílio Costa e Correia Pinto.  

A probabilidade de acidentes desta na-
tureza é pequena considerando as característi-
cas da região. Os planos para atendimento de 
algumas contingências indiretas, advindos de 
efluentes líquidos, foram elaborados no que diz 
respeito a uma eventual mortandade de peixes 
e à proliferação descontrolada de macrófitas 
aquáticas, ambas originadas do excesso de 
nutrientes resultantes de esgoto doméstico ou 
animal, oriundos da bacia de contribuição. 

Pontualmente, as únicas atividades in-
dustriais poluentes significativas na região são 
indústrias alimentícias, de celulose e curtumes. 
Embora as empresas, na maioria das vezes, já 
tenham instalado estações de tratamento de 
efluentes por exigência dos órgãos ambientais, 
é aconselhável que estas tenham um plano 
específico para o caso de alguma avaria no 
sistema ou, acidente, como o rompimento da 
lagoa de tratamento e o lançamento, parcial ou 
total dos efluentes, nos cursos d’água. Na 
eventualidade de ocorrer um foco de poluição 
originado por efluentes líquidos, o grau de risco 
dependerá da substância que venha a causar o 
problema, da quantidade lançada e do local 
onde o fato ocorreu. 

6.2 Ações Recomendadas 

 A alteração da qualidade da água devi-
do à contaminação por efluentes líqui-
dos, manifesta-se pela mudança da co-
loração d’água (devido a presença de 
algas), pelo aparecimento de macrófitas 
ou pelo próprio odor da água. Quando 
tais fatos ocorrerem é necessário fazer 
a análise da água (conforme já descrito) 
e comunicar ao órgão ambiental a ocor-
rência, afim de que o mesmo assuma a 
coordenação da investigação e a im-
plementação de ações corretivas; 

 enquanto a natureza da contaminação 
não é conhecida, a equipe deverá se 
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concentrar na procura da fonte que deu 
origem à causa, visando impedir o agra-
vamento da situação; 

 em caso de contaminação da água en-
volvendo riscos às pessoas, o fato de-
verá ser encaminhado aos COMDECs 
(que mobilizarão as áreas de Saúde 
Pública) para auxiliar na implementação 
das providências que o problema reque-
rer. A Usina, através do seu serviço de 

utilidade pública, informará as áreas in-
terditas ao banho ou a outros usos, en-
quanto que a Polícia Ambiental se en-
carregará do isolamento destas áreas, 
quando necessário, garantido o cum-
primento das restrições de uso que te-
nham sido determinadas pelo órgão 
ambiental, envolvendo o local do aci-
dente ou outros afetados indiretamente. 

FIGURA 145: FLUXOGRAMA 6 – CONTAMINAÇÃO POR EFLUENTES LÍQUIDOS 
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6.3 Responsabilidades 

A responsabilidade pela ação poluidora 
de um determinado trecho do reservatório, quer 
seja no lago ou no restante da bacia de contri-
buição formadora do mesmo, será sempre do 
causador do evento ou do seu preposto. Cabe-
a Usina o ônus das providências necessárias 
para livrar o ambiente dos agentes nocivos e 

devolver-lhe a condição anterior, bem como os 
custos de toda a operação necessária. Se a 
origem for difusa ou não puder ser determina-
da, a responsabilidade será do Empreendedor. 

É natural e necessária a adoção de al-
ternativas para atendimento aos problemas 
imprevisíveis ou descontrolados. Se após a 
retirada (possível) do efluente contaminante a 
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qualidade d’água não admitir o seu uso, é ne-
cessária uma análise acurada para tomar as 
decisões que darão continuidade ao processo. 
Em casos extremos, a solução poderá advir de 
forma indireta, através de uma cheia extraordi-
nária ou pela diluição gradativa da contamina-
ção numa massa maior d’água. 

A Usina, interessada em qualquer acon-

tecimento que possa afetar a qualidade das 
águas do lago ou a vida dos animais e das 
pessoas, colocará a serviço da mitigação do 
impacto todo o pessoal e equipamentos de que 
disponha, quando tal não possa ser efetuado, 
com mais propriedade, por instituições ou em-
presas especializadas. 

CONEX – 07 

7 CONEX-07: CONTAMINAÇÃO POR 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

7.1 Caracterização 

Os sólidos mais comumente encontra-
dos em corpos d’água de reservatórios são 
restos de vegetação resultantes do desmata-
mento, lixo doméstico, embalagens ou outros 
objetos em desuso que a população os aban-
dona de forma irresponsável. Facilmente estes 
materiais são carreados para riachos, rios ou 
outras vertentes que deságuam na bacia de 
contribuição do reservatório.  

A probabilidade de acidentes resultan-
tes da acumulação de resíduos sólidos é baixa, 
visto que os aglomerados urbanos encontram-
se distantes do reservatório e as quantidades 
de sólido que porventura venham a ser deposi-
tadas na água, não deverão constituir-se em 
uma contingência ambiental, haja vista a mag-
nitude do reservatório. Poderão, no entanto, 
ocorrer fatos isolados e pontuais, como o uso 
ou o descarte de embalagens de produtos tóxi-
cos (defensivos e/ou fertilizantes agrícolas, 
produtos veterinários), que venham proporcio-
nar efeitos danosos, podendo impactar a fauna 
e a flora nestes ambientes. Tal probabilidade, 
ainda que remota, deve ser tratada de modo a 
eliminar ou mitigar (a níveis aceitáveis) os efei-
tos decorrentes, mesmo que localizados. 

No caso de acidentes desta natureza 
entre as medidas a serem tomadas estão a 
coleta amostral da água, a análise laboratorial 
e a determinação da origem, que no caso de 
descarte de embalagens poderá constar do 

próprio rótulo, dispensando esta etapa. Como 
em outras contingências, poderá ocorrer a pro-
ibição do consumo do peixe e da água e o iso-
lamento da área pelo período necessário à re-
cuperação dos níveis de normalidade, a critério 
do órgão ambiental. Tratando-se, normalmente 
de volumes não expressivos, a contaminação 
será provavelmente pontual, ou seja, de abran-
gência restrita. 

Na eventualidade de ocorrer um foco de 
poluição por meio sólido, o risco deverá ser 
mínimo e de fácil solução. 

7.2 Ações Recomendadas 

 Analisar o contexto com fins a elabora-
ção de um relatório, descrevendo o tipo 
de contaminação (que poderá ser ape-
nas visual), a extensão e a tipologia de 
resíduos e a origem dos mesmos (pon-
tual ou difusa). Este relatório deverá in-
cluir a determinação do produto conta-
minante se porventura as embalagens 
contiverem tal informação; 

 promover a retirada dos materiais pos-
síveis, sempre que se tratar de volumes 
que justifiquem uma operação de maior 
envergadura; 

 acionar o órgão ambiental quando o in-
cidente tiver magnitude, quer no aspec-
to quantitativo quanto qualitativo, exi-
gindo uma avaliação detalhada e a ela-
boração de um plano para eliminação 
ou mitigação dos impactos diretos da 
contingência, bem com a detecção da 
origem. 
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FIGURA 146: FLUXOGRAMA 7 - CONTAMINAÇÃO POR RESÍDUOS SÓLIDOS 
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7.3 Responsabilidades 

Os resíduos sólidos, sendo normalmen-
te de origem diversificada, dificultam a identifi-
cação do responsável pela autoria do descarte. 

Poderá haver uma redução de fatos 
desta natureza através de ações específicas 
que caberão tanto ao Empreendedor quanto às 
Prefeituras Municipais, aos Clubes Náuticos e 

demais usuários do lago. 

A educação ambiental deverá promover 
o amadurecimento da consciência, nas autori-
dades e população ribeirinha, sobre o papel 
que lhes cabe na preservação ambiental do 
lago, uma vez que só a união de esforços po-
derá minimizar este problema. 

CONEX – 08 

8 CONEX-08: DESLIZAMENTO DE TA-
LUDES MARGINAIS 

8.1 Caracterização 

O enchimento e posterior operação de 
reservatórios, com o passar do tempo, modifi-
cam sensivelmente as características físicas e 
as condições de contorno das encostas natu-
rais localizadas na sua margem, afetando cor-
tes, aterros e fundações (de edificações), aí 
implantadas. O equilíbrio estrutural das encos-
tas pode ficar comprometido com a saturação e 
flutuação dos níveis freáticos do reservatório. 

Escorregamentos naturais nas bordas 
do reservatório, quando de pequenas dimen-
sões, são acontecimentos que podem ser con-

sideradas como normais e não devem gerar 
preocupações. Já, ao superarem determinadas 
proporções predefinidas (em três dimensões) 
deverão passar a ser objeto de uma avaliação 
(com registro fotográfico) que, por sua vez, 
será encaminhada para exame de consultoria 
especializada a qual, estabelecerá os procedi-
mentos a serem implementados e as caracte-
rísticas do monitoramento a ser efetuado (pro-
jeto). 

Considerando a possibilidade de ocor-
rência de tais contingências foram realizados 
estudos antecipados, antes do enchimento, 
para permitir a tomada de decisões preventi-
vas, capazes de minimizar ou controlar o im-
pacto. Esta ação consistiu na aquisição integral 
dos terrenos considerados como potencialmen-
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te instáveis de modos a garantir a inexistência 
de ocupação humana próxima (edificações) 
bem como evitar o uso do solo, principalmente 
para permitir a regeneração vegetal nos locais 
anteriormente ocupados por culturas. 

Estes locais com maior potencial, sendo 
conhecidos, permitirão um acompanhamento 
até a sua estabilização. 

8.2 Ações Recomendadas 

 caso ocorra algum fato que proporcione 
um deslizamento com profundidade 
igual ou maior do que 15 metros e com-
primento maior que 50 metros, as ações 
eventualmente necessárias serão objeto 
de projeto especializado, devendo para 
tanto ser mobilizada consultoria espe-
cializada para a respectiva avaliação e, 
se necessário, a elaboração de projeto 
de monitoramento; 

 cabe à equipe de monitoramento e vigi-
lância detectar deslizamentos em qual-
quer ponto do reservatório e indepen-
dente da dimensão do mesmo, deve ser 
feito o registro de ocorrência em formu-
lário próprio, quando ocorrer; 

 em caso de movimentos do solo que 
possuam potencial de gerar deslizamen-
tos, quer em terra como na água, a 
equipe de vigilância e monitoramento 
providenciará a sinalização e o isola-
mento da área de forma preventiva, a 
qual será consolidada após a avaliação 
do consultor; 

 as demais ações, salvo no caso de con-
tingências imprevisíveis e que por isto 
requeiram tratamento diferenciado, es-
tão expostas no fluxograma que segue 
abaixo: 

FIGURA 147: FLUXOGRAMA 8 - DESLIZAMENTO DE TALUDES MARGINAIS 
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8.3 Responsabilidades 

O comportamento dos taludes marginais 
será acompanhado pela operadora da Usina 
que é a responsável primeira por qualquer des-
lizamento que houver, salvo se o mesmo tenha 
ocorrido por ações antrópicas que venham a 
ser exercidas por terceiros fora da área margi-
nal (APP do reservatório) de propriedade da 
ENERCAN. 

O fato de que a responsabilidade efetiva 
venha a ser atribuída a terceiros, não eximirá a 
equipe de vigilância de executar as ações pre-
vistas, com a variante de que parte dos traba-
lhos poderão estar situados em terra de tercei-
ros. Caberá ao empreendedor o direito de res-
sarcimento das despesas que tiver contraído, 
amigável ou judicialmente, fato que exigirá ser-
viços de peritagem especializada. 



PLANO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DE USOS DA ÁGUA E DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 
 

UHCN 

 

CAPÍTULO V – CONTINGÊNCIAS EXTRAORDINÁRIAS 199 

CONEX – 09

9 CONEX-09: CHEIAS EXTRAORDINÁ-
RIAS 

9.1 Caracterização 

O potencial de cheias da bacia afluente 
ao aproveitamento configura as condições bá-
sicas hidrológicas utilizadas para o dimensio-
namento dos órgãos de descarga da Usina 
Hidrelétrica Campos Novos. As estruturas hi-
dráulicas implantadas permitem o amorteci-
mento de vazões estimadas pelo critério da 
Máxima Precipitação Provável, critério este 
recomendado pelo Guia para Cálculo de Cheia 
de Projeto de Vertedouros, da Eletrobrás, de 
março de 1987. Estas estruturas assim projeta-
das também permitem assimilar cheias decami-
lenares (tempo de recorrência de 10.000 anos).  

As estruturas existentes a jusante do 
aproveitamento, tais como pontes e outras edi-
ficações e benfeitorias localizadas em áreas 
ribeirinhas, devem sofrer inundações a partir de 
cheias de recorrência da ordem de 100 anos, 
tanto pelos próprios critérios do projeto de 
obras de arte sobre cursos d’água, como pela 
falta de um zoneamento regulamentado para a 
utilização de áreas marginais. Isto significa que, 
mesmo na ausência da UHCN ou de outros 
aproveitamentos da bacia, aquelas estruturas 
seriam atingidas no evento de cheias extremas 
e com recorrência superior a 100 anos.  

Para o caso específico da UHE Campos 
Novos, não estão diagnosticadas restrições de 
descargas do aproveitamento. Todavia, para a 
UHE Itá, a jusante da UHE Machadinho, as 
vazões defluentes com uma recorrência acima 
de 100 anos, poderão causar danos materiais 
em algumas localidades, pontes e estradas da 
região. Desta forma, como as UHE’s Campos 
Novos, Machadinho, Barra Grande e futura-
mente Pai Querê situam-se a montante daque-
le aproveitamento, os Planos de Contingências 
Extraordinárias de cada Usina, para situações 
de cheias excepcionais, devem abordar ações 
de apoio à operação do reservatório mais a 
jusante, auxiliando no abrandamento da cheia 
propagada, o que exigirá uma cuidadosa ope-
ração integrada dos empreendimentos. 

Como citado anteriormente, as cheias 
que podem causar danos a jusante da UHE Itá 
devem ter intensidade igual ou superior a 100 
anos de recorrência que, em termos probabilís-

ticos, corresponde a 1 % de risco. Cabe ressal-
tar que nos registros históricos da série de va-
zões (1941-1998) para o local da UHE Campos 
Novos, apenas em dois anos ocorreu cheia 
superior a uma recorrência de 100 anos. 

Os riscos diagnosticados a jusante, 
após a UHE Itá, referem-se a danos materiais, 
com os impactos ambientais normalmente re-
sultantes de cheias extraordinárias, isto é, ero-
são de margens e assoreamento de alguns 
trechos dos cursos d’água.  

9.2 Ações Recomendadas 

 Como as restrições operativas dos ór-
gãos de descarga referem-se direta-
mente à área de jusante da UHE Itá, as 
ações requeridas no Plano de Contin-
gências Extraordinárias da UHCN deve 
considerar instruções específicas de 
operação dos órgãos de descarga, no 
sentido de amenizar as afluências ao 
reservatório de Machadinho e, conse-
quentemente, ao reservatório de Itá. 

 obviamente estas ações estão limitadas 
às regras de operação pré-definidas pa-
ra este empreendimento, onde a priori-
dade é a preservação da segurança de 
suas estruturas.  

 desta forma, as ações devem ser dirigi-
das pela Gerência de Operação, no 
sentido de viabilizar procedimentos ope-
rativos extraordinários, de auxílio à ope-
ração dos reservatórios de jusante. 

9.3 Responsabilidades 

A responsabilidade civil sobre a opera-
ção do aproveitamento é da operadora da Usi-
na, na figura de detentora da concessão (caso 
a operação venha a ser terceirizada). O Plano 
de Contingências Extraordinárias, para situa-
ções de cheias excepcionais, deve ser integra-
do com os aproveitamentos de jusante e de 
montante (caso venham a ser construídas as 
usinas previstas), incluindo aquelas a montante 
da foz do Rio Canoas no Rio Pelotas (Barra 
Grande, Pai Querê). Os eventos em considera-
ção têm um caráter macrorregional, onde di-
versos aproveitamentos interferem ou sofrem 
interferências que devem ser ponderadas.  

Em consequência, o plano operativo 
deve utilizar-se de uma sistemática eficiente no 
intercâmbio de informações e de apoio à inte-
gração das medidas operativas entre as diver-
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sas partes envolvidas.  

A responsabilidade de ações integradas 
é compartilhada entre as equipes de operação 
dos aproveitamentos envolvidos, e por conse-
quência, entre os respectivos Agentes de Ge-
ração proprietários desses empreendimentos. 

À área de Gestão Ambiental da Usina 
compete subsidiar a produção de serviços de 
“utilidade pública”, visando informar a extensão 
e natureza dessas cheias excepcionais, em 

tempo hábil, para que os eventuais impactos 
possam ser conhecidos, permitindo a tomada 
de ações preventivas ou a evacuação da popu-
lação ribeirinha para que, no mínimo, se garan-
ta a salvaguarda da vida humana. A comunica-
ção poderá ser genérica (rádio) ou localizada, 
quando impactos específicos forem conhecidos 
a “priori” e/ou apresentarem riscos de maior 
magnitude. 

FIGURA 148: FLUXOGRAMA 9 - CHEIAS EXTRAORDINÁRIAS 
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CONEX – 10

10 CONEX-10: PROLIFERAÇÃO DE MA-
CRÓFITAS AQUÁTICAS 

10.1 Caracterização 

Macrófitas são vegetais que habitam o 
meio aquático, podendo desenvolver-se com 
extraordinária rapidez. No caso de reservató-
rios das usinas hidrelétricas, em quantidade 
excessiva, pode causar inúmeros prejuízos 
tanto ao meio ambiente, quanto às atividades 
econômicas, sociais, de recreação e lazer (na-
vegação, pesca e balneabilidade) e entupir a 
tomada de água das turbinas da usinas. 

A ocorrência de plantas aquáticas em 
reservatórios de hidroelétricas é um problema 
de importância crescente no Brasil. Algumas 
hidroelétricas159 já têm suas eficiências com-

                                                
159

 Dados do site http://www.macrofitas.com.br/, da pesquisa e 

prometidas pela elevada infestação de plantas 
emersas e imersas. Destacamos alguns exem-
plos. O reservatório da UHE Americana (Ame-
ricana/ SP) que tem aproximadamente 20% de 
sua superfície coberta por plantas aquáticas 
causando grandes problemas à geração de 
energia e à comunidade local. A hidrelétrica 
Jupiá (Castilhos/ SP) praticamente foi parada, 
em mais de uma ocasião, em função do entu-
pimento das grades de proteção das turbinas 
por grandes massas das plantas imersas160. 
Outros reservatórios paulistas apresentam 
grandes áreas com proliferação de macrófitas, 
causando diversos tipos de problemas ao uso 
de suas águas, embora a geração de energia 

                                                                            
desenvolvimento realizados em parceria pela Companhia Paulista 
de Força e Luz e a Faculdade de Ciências Agronômicas/UNESP 
de Botucatu-SP. Acessado em Setembro de 2010. 
160

 Espécies dominantemente compostas de Egeria densa e 
Egeria najas. Os problemas foram minimizados pelo uso conjunto 
do controle mecânico e químico. 

http://www.macrofitas.com.br/
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ainda não tenha sido afetada. 

10.2 Ações Recomendadas 

As ações preventivas para o controle 
desta ocorrência vêm sendo executadas em 
programa específico de monitoramento e con-
trole de macrófitas. 

Ultrapassados os limites de equilíbrio 
entre o meio hídrico e o desenvolvimento de 
macrófitas e fitoplânctons torna-se necessário 
um controle do processo de eutrofização para 
manter ou atingir condições tróficas equilibra-
das (cadeia alimentar). A proliferação da co-
munidade fitoplanctônica pode induzir ao apa-
recimento de cianófitas, bactérias fotossintéti-
cas que liberam uma expressiva quantidade de 
toxinas que prejudicam ou inviabilizam o uso da 
água para consumo humano, bem como provo-
cam a mortandade da fauna aquática. 

Assim, há a necessidade de diminuir a 
abundância das macrófitas no caso de espé-
cies nativas e, até de erradicação (diminuir a 
população de uma espécie a zero, eliminando-
a) no caso de espécies exóticas, que podem 
ser feitas através da utilização de dois méto-
dos: 

10.2.1 meios químicos  
O controle químico das macrófitas aquá-

ticas tem sido feito basicamente com o uso de 
herbicidas. É um método bastante empregado 
em todo o mundo, porém, no Brasil, o único 
herbicida registrado no Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (AN-
VISA) para controle de macrófitas aquáticas 
das espécies Egeria densa e Egeria najas, em 
reservatórios de hidroelétricas, é o fluridone161 
(MAPA, 2008). 

Quando testado experimentalmente no 
reservatório de Jupiá, Município de Itapura, SP, 
o fluridone162 foi eficiente no controle destas 
duas espécies, mas ao cessar seu efeito, acon-
teceu a reinfestação. 

O fluridone requer um longo tempo de 
exposição e contato com as plantas (2 a 3 me-
ses) para que se alcance o efeito desejável, 
controla somente as plantas aquáticas imersas 
(acima de 80% nos tratamento de 1 a 2 anos), 
com efeitos não significativos às plantas emer-
sas e flutuantes. O seu uso é eficiente em con-
centrações muito baixa, em partes por bilhão 

                                                
161 

Herbicida sistêmico de Classe III (faixa azul, medianamente 
tóxico) com emprego autorizado: ambientes aquáticos 
162 

O SONAR AQ NA, fabricado pela Sepro do Brasil Ltda. Estão 
sendo pesquisadas alternativas para outras espécies. 

(ppb). O retratamento deve ser programado 
para cada ciclo de 3 anos. 

Entre as desvantagens o seu alto custo, 
a necessidade de águas mais paradas, possuir 
uma meia vida muito longa principalmente nos 
sedimentos e não ser recomendado para man-
chas isoladas. 

Este método possui efeitos colaterais 
além de necessitar de comprovação científica 
quanto a sua eficácia, além, não é autorizado 
pela FATMA. 

10.2.2 meios físicos163 
O controle físico é caracterizado princi-

palmente como uma ação indireta ou, a mani-
pulação do ambiente ao seu redor, com impac-
tos diretos nas populações de plantas aquáti-
cas.  

Algumas das metodologias, de controle 
físico, mais conhecidas são: a manipulação do 
nível da água; sombreamento ou atenuação da 
luz solar; controle térmico através da utilização 
de calor (fogo); controle térmico através da 
utilização de temperaturas baixas; barreiras 
depositadas no sedimento; desassoreamento; 
inativação de nutrientes; entre outras. 

As pesquisas desenvolvidas na UHE 
Americana consideraram o uso do controle 
térmico (com chama produzida através de 
GLP) como uma das melhores alternativas es-
tuda para o controle de biomassa de aguapé e 
Brachiaria (redução de 70 a 80%). Entre as 
vantagens está o fato de não deixar resíduos 
químicos no ambiente e ter efeito imediato. E, 
entre as desvantagens está o fato de exigir 
cuidados especiais para a sua aplicação, ne-
cessitar em torno de 3 aplicações, o alto custo 
do combustível, a possibilidade de rebrota ime-
diata e a não seletividade. Ressalta-se que 
estes resultados são ainda experimentais, não 
sendo o seu uso comercial liberado pelas auto-
ridades competentes. 

Este método também se encontra em 
fase de testes, não sendo autorizado pela FA-
TMA. 

10.2.3 meios mecânicos 
Este método é considerado o mais am-

bientalmente correto, consiste em agrupar os 
bancos, adensando-os e, através de meios 
mecânicos, removê-los para a margem e de-
pois transportar o material para locais apropria-
dos164. Deve ser objetivo conter as macrófitas 

                                                
163

 Dados do site http://www.macrofitas.com.br/, Set/ 2010. 
164

 Locais que não permitam a reintrodução involuntária do mate-
rial retirado. 

http://www.macrofitas.com.br/
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confinadas nos remansos165, promovendo a sua 
retirada quando a proliferação ainda permitir 
este tipo de controle. Uma das maiores dificul-
dades para a obtenção de sucesso é a questão 
operacional, que resulta quando a área em 
questão não tiver sido desmatada e existir ve-
getação submersa ou emersa, dificultando a 
densificação dos bancos e a operação dos 
equipamentos mecânicos necessários à retira-
da do material. 

FIGURA 149: RETIRADA MECÂNICA DE MACRÓFITAS 

 

FIGURA 150: TRANSBORDO DE MACRÓFITAS 

 

FIGURA 151: TRANSPORTE DE MACRÓFITAS 

 

Estão sendo estudadas formas para uti-
lização do material removido: geração de ener-
gia, alimentação de animais166 ou matéria para 

                                                
165

 Normalmente braços de reservatórios formados em continui-
dade de foz de afluentes. 
166

 A alimentação de animais deve ser precedida de cautela uma 
vez que as macrófitas têm capacidade de concentrar metais 

adubação orgânica de lavouras, recuperação 
de áreas degradadas, entre outras alternativas. 
Qualquer processo, para ser adotado necessita 
considerar que a disponibilidade do material é 
de ocorrência eventual e que os volumes po-
dem atingir números expressivos. Ainda, quan-
do ocorrer decomposição, a mesma virá acom-
panhada de um odor desagradável, o que re-
quer que a área de depósito tenha que estar 
situada em local apropriado, isto é, afastada de 
locais habitados, ou então o material deverá 
ser enterrado em valas impermeabilizadas (ar-
gila). 

No caso do aparecimento de bancos de 
macrófitas, deverão ser tomadas as seguintes 
providências: 

 envio de relatório sobre o evento ao 
consultor contratado; 

 confinamento dos bancos através de 
defensas flutuantes, mantidas por boias 
e cabos de aço fixados nas margens; 

 retirada mecânica e deposição do mate-
rial em áreas remanescentes de propri-
edade da ENERCAN (ou outras de ter-
ceiros), reservadas especialmente para 
esta finalidade167; 

O aproveitamento das macrófitas para 
outras finalidades depende muito da disponibi-
lidade permanente deste insumo, o que signifi-
ca que haveria a necessidade de garantir a sua 
reposição através do uso de um processo con-
trolado.  

Como as macrófitas invariavelmente se 
originam ou iniciam a sua proliferação em re-
mansos situados nas enseadas formadas na 
foz de lajeados e rios de pequeno porte, é pos-
sível o seu confinamento, nestes locais, e o seu 
controle objetivando evitar um desenvolvimento 
exagerado. Este processo tem como vantagem 
adicional a melhoria em alguns dos parâmetros 
da qualidade d’água aportada pela bacia de 
contribuição lateral, nestes locais de confina-
mento, pela capacidade de filtragem que certas 
espécies possuem. 

                                                                            
pesados e outros detritos nocivos. 
167

 Para que a operação de retirada possa ser viabilizada com a 
urgência necessária é importante que se disponha dos cabos de 
contenção e equipamento para retirada mecânica das macrófitas, 
além do equipamento de transporte terrestre e para abertura e 
fechamento de valas. 
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FLUXOGRAMA 10 - PROLIFERAÇÃO DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS 
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OK?
N
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(VIGILÂNCIA AMBIENTAL)

CONTINGÊNCIA

S

FG-10

EXPANSÃO?

COLETA DE AMOSTRAS 

PLANTAS E ÁGUA

RELATÓRIO AO ÓRGÃO 

AMBIENTAL

COMUNICAÇÃO AOS 

USUÁRIOS

MONITORAMENTO

RETIRADA MECÂNICA

N

S

ATIVAÇÃO CONSULTORIA

DIAGNÓSTICO E 

PROGNÓSTICO

PROCEDIMENTOS DE 

CONTROLE

COLETA  DE AMOSTRAS DE 

ÁGUA

FATMA: AJUSTE 

OPERACIONAL

ELIMINAÇÃO DAS CAUSASDESTINAÇÃO FINAL

 

10.3 Responsabilidades 

Não há definição de responsabilidades 
de órgãos públicos, especificamente para o 
caso de infestação de macrófitas, embora as 
atribuições para o restabelecimento de condi-
ções de equilíbrio ambiental sejam do respecti-
vo órgão ambiental.  

O empreendedor, como responsável 
primeiro pela manutenção da qualidade do cor-
po hídrico terá sempre envolvimento nos pro-
cedimentos para retorno ao equilíbrio preexis-
tente uma vez que, considerada a legislação 
existente, ele é o responsável pela alteração 
até que comprove que o causador foi outro 
(“direito de regressão”). 

No entanto, como muitas vezes as ori-
gens das alterações são de natureza difusa 
e/ou progressiva, torna-se difícil (salvo no caso 
de incidentes pontuais) determinar uma culpa-
bilidade clara e objetiva. E, devido a esta parti-
cularidade é prudente acionar mecanismos 
preventivos capazes de evitar estas ocorrên-
cias, mesmo tratando-se de um trabalho que 
exige tempo até que os resultados efetivamen-
te possam aparecer. 

É necessário formular uma estratégia 
que envolva representantes dos municípios 
lindeiros e do Comitê Canoas, conforme deta-
lhado no ITEM 2.3.1 (Bacia incremental e Áreas 
confrontantes com a APP do Reservatório)  
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A UHCN possui um Plano de Gestão 
Ambiental e Sociopatrimonial e conta com 
equipe de Monitoramento e Fiscalização roti-
neira que atendem, entre outras atividades, a 
estas contingências. Periodicamente são elabo-
rados relatórios ao Órgão Ambiental (FATMA) 
descrevendo as principais atividades desenvol-
vidas durante o período incluindo os relatórios 
técnicos elaborados pelas consultorias especia-
lizadas dos estudos previstos tanto no PBA, 
quanto constantes das condicionantes das Li-
cenças Ambientais concedidas ao Empreendi-
mento. 
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EQUIPE TÉCNIC A E  REFERÊNCIAS  
 

 

PLANO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DE USOS DAS ÁGUAS E  

DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA UHCN (OUT/2004) 
 

 
 

Política Nacional de Recursos Hídricos e Aspectos Legais 
Gilberto Valente Canali – Engº. Civil e Advogado 

 

Diagnóstico e Prognóstico dos Municípios Lindeiros 
Roberto Arnt Sant’Ana - Engº. Agrônomo 

 

Sinalização Marginal de Segurança e Cortesia 
Ronildo Goldmeier - Arquiteto 

Domingos Augusto De Marchi – De Marchi & De Marchi S/C Ltda. 
 

Aspectos Socioambientais 
Fulgêncio de Amorim Duarte – Sociólogo 

 

Geoprocessamento & Cartografia 
Domingos Augusto De Marchi – De Marchi & De Marchi S/C Ltda. 

Kiyomi Futatsugi – Arquiteta 
 

Características da Operação do Reservatório 
Liu Chi Ming - Engº. Civil 

 

Administração e Tratamento de Imagens 
Regina dos Santos 

 

Consolidação e Coordenação Geral 
Ronildo Goldmeier - Arquiteto 

 
 
 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS E ASSESSORIAS  
ESPECIAIS 

 
 

A principal fonte de dados secundários do PCAU – Plano de Conservação Ambiental e de Usos das Água e 
do Entorno do Reservatório da UHCN foram os documentos relativos ao EIA-RIMA e principalmente do PBA 
- Projeto Básico Ambiental, podendo ser destacados os seguintes Programas ou Projetos Ambientais e as-

sessores que contribuíram para o presente trabalho. 
 

Monitorização dos Recursos Hídricos 
EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 

Júlio Leão – M.Sc.Engº. Agrônomo 
 

Monitorização e Conservação da Flora e Fauna 
Projeto de Salvamento e Monitoramento da Ictiofauna 

UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina 
Juan Ramon Esquivel Garcia – Dr. Engº. Agrônomo 

 

Preservação da Memória Histórico-Cultural 
ECSA – Engenharia Sócio Ambiental S/S Ltda.  

Maria Elizabeth Pereira Rego – Coordenação Geral 
UCS – Universidade de Caxias do Sul  

Cleodes Maria Piazza Júlio Ribeiro - Doutora em Educação e Etnologia 
José Clemente Pozenato - Mestre em Educação e Escritor 

Dr. Aldo Toniazzo – Fotografia 
Tempo Editorial – Cadastro Fotográfico da Área Inundada 

Eduardo Marques / Tarcísio Mattos – Fotógrafos 
 

Multimídia - DVD 
Studio Methafora 

 

Ilustrações 
Raul Pargendler - Arquiteto 
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REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E 
DE USOS DAS ÁGUAS E DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DA UHCN 

(JUL/2011) 
 

 
EQUIPE TÉCNICA GOLD&GOLD 

 
Diagnóstico e Prognóstico 

Roberto Arnt Sant’Ana  
 

Sinalização Marginal de Segurança e Cortesia 
Ronildo Goldmeier  
Barbara Schlösser  

 

Geoprocessamento & Cartografia 
Barbara Schlösser 
Kiyomi Futatsugi  

 

Revisão ortográfica e Gramatical 
Lia Rosa Martins 

 

Consolidação, Revisão Geral e Formatação 
Kiyomi Futatsugi 

 

Coordenação Geral 
Ronildo Goldmeier 

 

 
 

EQUIPE DO EMPREENDEDOR 
 

Diretoria 
Carlos Alberto Bezerra de Miranda – Diretor Superintendente. 

 

Programas do Meio Físico e Biótico 
Damião Maciel Guedes  
Adriana Betioli Carvalho  

 

Geoprocessamento, Cartografia e Sinalização  
Bruno Sgorla Brehm  

 

Meio Socioeconômico  
João Rezek Junior  

Paulo César Ribeiro 
 

Revisão Geral 
Nasser José Bhering Nasser  

Paulo César Ribeiro  
 
 
 
 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS  
 

A principal fonte de dados secundários do PCAU – Plano de Conservação Ambiental e de Usos da Água e 
do Entorno do Reservatório da UHCN foram os programas do PBA - Projeto Básico Ambiental, podendo ser 

destacados os seguintes: 
 

Monitoramento dos Recursos Hídricos 
 

Monitoramento da Estabilidade dos Taludes Marginais 
 

Apoio ao Desenvolvimento da Região de influência da UHCN 
 

Monitoramento e Conservação da Flora e Fauna 
Projeto de Salvamento e Monitoramento da Ictiofauna 

 

Preservação da Memória Histórico-Cultural 


