
 

 

U S I N A  H I D R E L É T R I C A  C A M P O S  N O V O S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P L A N O  D E  C O N S E R V A Ç Ã O  A M B I E N T A L  
E  D E  U S O S  D A  Á G U A  E  D O  E N T O R N O  

D O  R E S E R V A T Ó R I O  

 

 

 

 

 

 

 

 

R E L A T Ó R I O  E X E C U T I V O  

 

 

 

 

 

 

F i n a l i z a ç ã o :  

F e v e r e i r o  d e  
2 0 1 4 .  



 

 

UHCN-EXECUTIVO_Fev_2014_Final.doc 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L A B O R A Ç Ã O  

 

 

 
 



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

UHCN 
 

 

RELATÓRIO EXECUTIVO 3 

 
 

RRR EEE LLL AAA TTT ÓÓÓ RRR III OOO    EEE XXX EEE CCC UUU TTT III VVV OOO    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Í N D I C E  

 

1  ANT ECEDENT ES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  
1.1 Fontes Alternativas de Energia ........................................................................................... 5 
1.2 A Energia Elétrica no Brasil ................................................................................................. 6 
1.3 Inventário da Bacia do Rio Uruguai ..................................................................................... 7 

1.3.1 usinas construídas e em construção ................................................................................... 8 
1.3.2 potencial remanescente ...................................................................................................... 8 

1.4 Matriz da Energia Elétrica ................................................................................................... 8 
1.4.1 Potencial energético da Bacia do Uruguai .......................................................................... 8 

1.5 A UHCN .............................................................................................................................. 9 
1.5.1 Características do empreendimento ................................................................................... 9 
1.5.2 Características da Obra Principal ....................................................................................... 9 
1.5.3 Características do reservatório ......................................................................................... 10 
1.5.4 impactos gerados pelo empreendimento .......................................................................... 11 
1.5.5 Impactos conforme a sua natureza ................................................................................... 12 

2  DI AGNÓSTICO D A R EGI ÃO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13  
2.1 O Sistema Viário Regional ................................................................................................ 13 
2.2 As Sedes Municipais ......................................................................................................... 14 
2.3 O Processo Histórico de Ocupação ................................................................................... 15 
2.4 Aspectos Ambientais ......................................................................................................... 16 
2.5 Novas Vertentes de Desenvolvimento ............................................................................... 16 

3  PROGNÓSTICO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17  
3.1 Potencialidades Agregadas ............................................................................................... 17 
3.2 Potencial Natural ............................................................................................................... 17 
3.3 Potencial Condicional ........................................................................................................ 18 
3.4 Potencial Agregado ........................................................................................................... 19 
3.5 Potencial Comparado ........................................................................................................ 19 
3.6 Associatividade ................................................................................................................. 20 
3.7 Incremento das Receitas Municipais ................................................................................. 20 

4  M ANEJO AM BIENT AL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  
4.1 Subsídios ao Zoneamento ................................................................................................. 22 

4.1.1 Declividade ....................................................................................................................... 22 
4.1.2 Cobertura vegetal ............................................................................................................. 22 
4.1.3 Instabilidade de Taludes ou Áreas Críticas ....................................................................... 22 
4.1.4 Existência de cursos d’água ............................................................................................. 23 
4.1.5 Corpos d’água .................................................................................................................. 23 
4.1.6 Tendências de ocupação antrópica em áreas confrontantes com a APP .......................... 23 
4.1.7 Parque estadual Rio Canoas ............................................................................................ 23 
4.1.8 Áreas de refúgio da ictiofauna .......................................................................................... 23 
4.1.9 Existência de acessos e corredores de dessedentação .................................................... 24 

4.2 Zoneamento de Usos ........................................................................................................ 24 
4.2.1 ZOU - Zona Operacional da Usina .................................................................................... 24 
4.2.2 ZSU - Zona de Segurança da Usina ................................................................................. 24 
4.2.3 ZPR – Zona de Proteção Rigorosa ................................................................................... 25 
4.2.4 ZPA – Zona de Proteção Ambiental .................................................................................. 25 
4.2.5 ZUR - Zona de Uso do Reservatório ................................................................................. 25 

4.3 Código de Usos ................................................................................................................. 25 



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

UHCN 
 

 

RELATÓRIO EXECUTIVO 4 

4.3.1 Recomendações Gerais ................................................................................................... 25 
4.4 CARTOGRAFIA TEMÁTICA ............................................................................................. 36 

4.4.1 Mapa do Zoneamento ....................................................................................................... 36 
4.4.2 Outros mapas do Plano .................................................................................................... 43 

4.5 Considerações .................................................................................................................. 44 
5  GER AÇ ÃO D A IDENTID ADE DO L AGO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45  
5.1 Ocupação Antrópica .......................................................................................................... 46 

5.1.1 Características locais ........................................................................................................ 46 
5.1.2 Análise inicial das potencialidades .................................................................................... 49 
5.1.3 Ocupação efetiva .............................................................................................................. 49 

5.2 Equipamentos Náuticos .................................................................................................... 51 
5.3 Estudo de Roteiros Turísticos ........................................................................................... 52 
5.4 Estudo de Trilhas Ecológicas ............................................................................................ 52 
5.5 Materiais de Divulgação Diversos ..................................................................................... 52 
5.6 Sinalização Marginal de Segurança, orientação e cortesia ................................................ 53 
5.7 Operação do Reservatório ................................................................................................ 54 

5.7.1 A UHCN como parte integrante de um sistema................................................................. 54 
5.7.2 geração de energia e controle de cheias .......................................................................... 54 
5.7.3 características do reservatório .......................................................................................... 55 
5.7.4 Efeitos do deplecionamento .............................................................................................. 55 

5.8 Contingências Extraordinárias ........................................................................................... 56 
5.9 Educação Ambiental ......................................................................................................... 56 

6  RESPONSABILID AD ES ENVOLVID AS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56  
6.1 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica ................................................................ 57 
6.2 IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional .......................................... 57 
6.3 DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral ..................................................... 57 
6.4 INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ......................................... 57 
6.5 IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ....... 57 
6.6 FATMA – Fundação do Meio Ambiente ............................................................................. 57 
6.7 ANA – Agência Nacional de Águas ................................................................................... 57 
6.8 SDS – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável ....................... 57 
6.9 Ministério da Pesca e Aquicultura ..................................................................................... 57 
6.10 Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca .................................................................... 57 
6.11 Delegacia da Capitania dos Portos de Itajaí ...................................................................... 57 
6.12 Comitê Canoas ................................................................................................................. 58 
6.13 Prefeituras Municipais ....................................................................................................... 58 
6.14 ENERCAN – Campos Novos Energia S.A. ........................................................................ 58 

7  M AT ER AL D ISPONIBIL IZ ADO PELO EM PREENDEDOR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58  
7.1 Relatório Consolidado do PCAU ....................................................................................... 58 
7.2 Volume Anexo ................................................................................................................... 58 
7.3 Relatório Executivo ........................................................................................................... 59 
7.4 Cartografia ........................................................................................................................ 59 

E Q U I P E  T É C N I C A  E  R E F E R Ê N C I A S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60  
 

 

 

 

 

 



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

UHCN 
 

 

RELATÓRIO EXECUTIVO 5 

1 ANTECEDENTES 

Antes da efetiva implantação da UHCN 
como integrante de um plano para aproveita-
mento hidrelétrico da bacia do Uruguai, um 
longo caminho foi percorrido. 

FIGURA 1: MAQUETE DA UHCN 

 

A seguir é apresentada uma síntese dos 
eventos históricos que levaram a esta decisão. 
Este conhecimento do passado trará um emba-
samento para a compreensão do momento 
atual, fornecendo ainda subsídios das tendên-
cias para um futuro próximo. 

1.1 Fontes Alternativas de Energia 

As fontes de energia tiveram o seu de-
senvolvimento incrementado a partir do século 
IV com a invenção do alto-forno movido a car-
vão vegetal e, com o advento das rodas 
d’água, chegaram a movimentar um número 
aproximado de 300.000 empreendimentos no 
século XI, apenas na Europa. 

Já a energia dos ventos possibilitou o 
bombeamento de águas, as viagens trans-
oceânicas e, como resultado, promoveram o 
comércio de longas distâncias. 

FIGURA 2: RÉPLICAS DAS CARAVELAS PORTUGUE-
SAS UTILIZADAS NO DESCOBRIMENTO DO BRASIL 

 

Entre os recursos utilizados para a ilu-
minação, destacam-se os óleos combustíveis 
de peixe e de baleia, afora as tradicionais velas 
de cera. 

Com o aumento da população mundial a 

necessidade de energia tornou-se cada vez 
maior, o que provocou o aparecimento de di-
versas fontes de energia. Destacam-se aquelas 
provenientes de carvão vegetal, de petróleo, da 
biomassa (qualquer matéria de origem vegetal 
utilizada como fonte de energia), da água, da 
irradiação solar, dos ventos, do gás natural, 
dos combustíveis nucleares, da diferença de 
altura das marés, da diferença de temperatura 
das águas, entre outras. 

Cada país desenvolveu uma matriz 
energética, isto é, adotou uma política de ex-
ploração de seus recursos naturais renováveis 
ou não, e esta foi sendo adequada à medida 
que estes recursos esgotavam-se ou os impac-
tos de sua exploração tornavam-se ambiental-
mente inaceitáveis. 

FOTO 1: LOCOMOTIVAS À VAPOR 

 

Assim, hoje em dia, predomina o uso da 
energia atômica em determinados países como 
nos Estados Unidos, França e Rússia, enquan-
to que na Inglaterra e na Alemanha, o carvão 
mineral é o combustível dominante e na Dina-
marca a força dos ventos. 

FOTO 2: RODA RASTEIRA (SÉCULO XIX) NO RIO 
VITAVA, PRAGA, REPÚBLICA TCHECA 

           

É importante ressaltar que em todos os 
países nos quais havia potencial hidráulico, a 
hidroeletricidade foi adotada prioritariamente 
para atendimento da demanda energética. 

A energia elétrica, independente de sua 
origem, passou, nos dias de hoje, a constituir-
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se em uma condicionante para a sobrevivência 
do ser humano e é um dos serviços públicos 
melhor distribuídos, ainda que 1/3 da popula-
ção do planeta ainda não tenha acesso a ele 
em forma de eletricidade. 

FOTO 3: PARQUE EÓLICO - ALEMANHA 

 

FIGURA 3: IMAGEM DE SATÉLITE COM A VISTA NOTURNA DA TERRA  

 
FONTE: Atlas de energia elétrica do Brasil / Agência Nacional de Energia Elétrica – Brasília: ANEEL, 2002. 

1.2 A Energia Elétrica no Brasil 

Nos três primeiros séculos de coloniza-
ção européia no Brasil, o recurso energético 
mais utilizado foi à lenha, principalmente pelos 
engenhos de açúcar que neste período contri-
buíram decisivamente para o desaparecimento 
de uma densa e ininterrupta floresta que cobria 
o litoral nordestino abrangendo os atuais esta-
dos de Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Já o 
bagaço de cana apenas passou a ser utilizado 
para fins energéticos no final do século XIX. 

FOTO 4: BARCO A VAPOR EM JOINVILLE (1911) 

 

A atividade açucareira também foi res-
ponsável pelo início do aproveitamento de ou-
tra fonte primária de energia, a hidráulica, que 
passou a ser utilizada nos engenhos que mo-
vimentavam pesadas aparelhagens de moenda 
de cana, obtendo-se maiores produtividades 
comparativamente aos mecanismos anteriores 
e unidades de pequeno porte, movidas pela 
força animal ou até mesmo pelo braço humano. 

Em meados do século XIX, o carvão 
mineral passou a ser utilizado nos transportes e 
na iluminação pública, bem como nas caldeiras 
de navios em substituição às tradicionais velas. 

O uso de energia elétrica de origem hi-
dráulica ocorreu em 1883, quando foi inaugu-
rada no Ribeirão do Inferno, em Diamanti-
na/MG uma PCH que produzia energia para 
exploração de diamantes nas proximidades. 

Porto Alegre foi a primeira capital brasi-
leira (1887) a possuir um serviço público de 
iluminação gerada por uma usina térmica da 
Companhia Fiat Lux. 



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

UHCN 
 

 

RELATÓRIO EXECUTIVO 7 

FOTO 5: USINA HIDRELÉTRICA MARMELOS/MG 

 

Bernardo Mascarenhas, industrial de Ju-
iz de Fora/MG, instalou uma fábrica de tecidos 
que utilizava a energia produzida na usina hi-
drelétrica de Marmelos, que entrou em opera-
ção no ano de 1889 e ficou conhecida como o 
“Farol do Continente”. 

As poucas usinas instaladas no país até 
1900 eram todas de pequeno porte sendo sua 
origem predominantemente térmica, fato que 
contrariava a necessidade brasileira de privile-
giar a origem hidráulica, ante a vasta disponibi-
lidade deste recurso natural e por envolver o 
uso de recursos renováveis, além de constituir-
se em uma energia considerada “limpa”. 

FOTO 6: USINA TERMELÉTRICA JORGE LACERDA – 
CAPIVARI DE BAIXO/SC 

 

O aproveitamento deste potencial rece-
beu uma atenção mais forte com a chegada da 
Light e outras empresas estrangeiras. 

A quantidade de energia necessária ao 
país tornava-se cada vez maior. Os planos de 
desenvolvimento do governo Kubitschek, assim 
como as políticas do “milagre brasileiro” au-
mentaram em muito os investimentos do setor. 

O suprimento às necessidades brasilei-
ras no século XX deu-se essencialmente atra-
vés do uso da energia hidráulica, enquanto as 
demais formas, principalmente as de origem 
térmica, tinham e têm caráter suplementar e 
atendiam, fundamentalmente, a locais isolados. 

A região sudeste1, maior consumidora 

                                                
1
 A Usina de Itaipu (obra iniciada em 1975 e completada 

em 1983) apesar de se localizar na região Sul é conside-
rada como sendo do Sudeste. 

de energia do país é a que mais intensivamen-
te explorou os recursos hidráulicos, tornando-
se exportadora para o Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina, cuja geração própria provinha 
de usinas Termelétricas, respectivamente dos 
Complexos de Charqueadas e Capivari. 

O gradativo esgotamento das reservas, 
na região sudeste fez com que o setor elétrico 
colocasse em seu planejamento a exploração 
da bacia do Uruguai, cuja única unidade gera-
dora construída até 1973 era a Usina Hidrelé-
trica Passo Fundo/RS. A região tem um regime 
hidrológico complementar a Sudeste, o que 
favorecia a integração das duas. 

A falta de recursos interrompeu os in-
vestimentos governamentais no setor já na 
década de 1980. A Constituição de 1988 abriu 
a possibilidade de concessão de serviços pú-
blicos, mas até 1995 nenhuma concessão nova 
foi outorgada por falta de legislação que regu-
lamentasse o dispositivo constitucional o que 
acarretou na crise de abastecimento de energia 
elétrica de 2001. 

Em 1995, foi aprovada a regulamenta-
ção (Lei Federal 8.987 e 9.074) que assumiu 
como um de seus objetivos principais permitir a 
participação da iniciativa privada no setor elé-
trico brasileiro, mecanismo considerado neces-
sário para financiar a expansão da capacidade 
de geração nacional. 

1.3 Inventário da Bacia do Rio Uruguai 

Os primeiros levantamentos dos recur-
sos energéticos da bacia hidrográfica do rio 
Uruguai foram realizados pelo Comitê de Estu-
dos Energéticos da Região Sul – ENERSUL 

juntamente com a CANAMBRA Engineering 
Consultants Limited entre os anos de 1966 e 
1969. Posteriormente, em 1979, foi efetuada a 
revisão deste estudo pelas Centrais Elétricas 
do Sul do Brasil e confirmado os vinte e dois 
empreendimentos, possíveis, no trecho brasilei-
ro da bacia do rio Uruguai. 

Esta revisão foi necessária em virtude: 

a) da necessidade de integração dos sis-
temas sul-sudeste para estabilização 
dos desequilíbrios de demanda; 

b) do desenvolvimento tecnológico ocorri-
do desde a conclusão dos estudos reali-
zados pela Enersul; 

c) da maior importância alcançada pela va-
riável ambiental no contexto da constru-
ção das usinas; 

d) do recente e rápido aumento dos custos 
de geração de energia termelétrica, pro-
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vocada principalmente pelo aumento 
acelerado dos preços do petróleo, que 
tornou competitivas alternativas hidráuli-
cas anteriormente inviáveis. 

Os 51 pontos estudados no Inventário 
foram associados em sete alternativas de divi-
são de queda. Para selecionar a melhor alter-
nativa foram utilizados dominantemente como 
parâmetros aspectos econômicos e socioambi-
entais. A alternativa escolhida possuía um po-
tencial total de 7.276 MW, dos quais 90 % loca-
lizavam-se nos rios Uruguai, Pelotas e Canoas. 

1.3.1 usinas construídas e em construção 

As duas primeiras usinas a serem cons-
truídas, respectivamente, eram as de Machadi-
nho e Itá, ordem que foi invertida em função da 
reação popular contraria a construção da pri-
meira, iniciada logo após a divulgação dos es-
tudos de revisão do Inventário, em 1979, além 
de impactos ambientais menores. 

Hoje já estão em operação as usinas de 
Quebra-Queixo, Monjolinho, Passo Fundo, Itá, 
Machadinho, Barra Grande e Campos Novos e 
Foz do Chapecó. O total de energia produzida 
através delas soma 5.302 MW. 

1.3.2 potencial remanescente  

Ainda existem 11 aproveitamentos pre-
vistos que permitirão a geração adicional de 
1.974 MW2. 

FIGURA 4: USINAS HIDRELÉTRICAS EM OPERAÇÃO 
(AZUL) E OS PREVISTOS (AMARELO) NA BACIA DO 
RIO URUGUAI, POR POTÊNCIA GERADA (kW) 
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Deste potencial remanescente existem 
aproveitamentos que vêm encontrando resis-
tência por parte da população a ser atingida. A 
construção da UHE Itapiranga (1.248 MW) de-
para-se com esta problemática. As usinas Ga-
biroba e Bom Jesus (Rio Chapecozinho) e Bar-
ra do Pessegueiro (Rio Canoas) são barragens 
que não geram energia, servindo apenas para 
acumulação de água e a conseqüente regulari-

                                                
2
 Houve uma revisão do potencial remanescente e, em setembro 

de 2010, era de 1.855MW, segundo a ANEEL. 

zação dos reservatórios a jusante.  

1.4 Matriz da Energia Elétrica 

No início deste século, a matriz energé-
tica brasileira passou a utilizar outras fontes 
para a geração de energia elétrica: eólica, fo-
tovoltaica, maré e as biomassas (bagaço de 
cana, madeira, licor negro, biogás e casca de 
arroz). A sua capacidade instalada, por tipo de 
fonte, consta na tabela a seguir. 

TABELA 1: EMPREENDIMENTOS EM OPERAÇÃO 

TIPO 

CAPACIDADE INSTALADA 

% USINAS 

(UNIDADE) 

POTENCIA 
(KW) 

Hidro 939 81.599.935 66,09 

Gás 138 13.194.271 10,69 

Petróleo 905 7.000.011 5,67 

Biomassa 414 8.431.550 6,83 

Nuclear 2 2.007.000 1,63 

Carvão Mineral 10 1.944.054 1,58 

Eólica 57 1.113.542 0,9 

Importação --- 8.170.000 6,62 

TOTAL 2.467 123.464.713 100 

Fonte: ANEEL, Agosto de 2011. 

 

1.4.1 Potencial energético da Bacia do 
Uruguai 

TABELA 2: POTENCIAL, USINAS EM OPERAÇÃO E 
REMANESCENTE DA BACIA DO RIO URUGUAI 

POTENCIAL ENERGÉTICO DA BACIA DO URUGUAI 

TIPO UNID % KW % 

UHE 19  12  7.157.200   86  

PCH 135  88  1.122.312   14  

TOTAL 154   100  8.279.512    100  

TOTAL DE USINAS EM OPERAÇÃO  

TIPO UNID % KW* % 

UHE 8  21  5.302.000   95  

PCH 30  79     253.242     5  

TOTAL 38   100  5.555.242    100  

TOTAL REMANESCENTE DA BACIA DO URUGUAI 

TIPO UNID % KW % 

UHE 11    9  1.855.200   68  

PCH 105  91     869.070   32  

TOTAL 116   100  2.724.270    100  

Fonte: ANEEL, Setembro de 2010. 

Atualmente é previsto para a Bacia do 
Rio Uruguai mais de uma centena de empre-
endimentos hidrelétricos, classificados como 
Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, e que 
não constavam deste Inventário. As 19 UHEs 
representam 86% do potencial energético de 
toda a bacia do Uruguai enquanto que as 135 
PCHs somam 14%.  

Das usinas em operação 79% são do ti-
po PCH e 21% UHE. Quanto à energia produ-
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zida 95% provêm das UHEs e 5% das PCHs. 

Do total remanescente, as 11 UHEs re-

presentam 68% do potencial energético e as 
105 PCHs 32%. 

 

FIGURA 5: EMPREENDIMENTOS EM OPERAÇÃO NA BACIA DO URUGUAI 

(UHEs EM VERMELHO E PCHs EM LARANJA)  

 

1.5 A UHCN 

A Usina Hidrelétrica Campos Novos es-
tá  implantada no Rio Canoas, cerca de 20 km 
a montante de sua confluência com o Rio Pelo-
tas, na divisa dos municípios de Campos No-
vos e Celso Ramos, distando 28 km da sede 
municipal de Campos Novos. 

FIGURA 6: LOCALIZAÇÃO DA UHCN 

 

1.5.1 Características do empreendimento 

A UHCN tem uma capacidade instalada 
de 880 MW (3 x 293,33 MW), equivalente a 1/3 
da energia consumida no Estado de Santa Ca-
tarina (em 2005). É extremamente importante 
ressaltar que a geração de energia oscila de 
valores inferiores a média anual mínima até o 
valor máximo. O conhecimento desta variabili-
dade é importante uma vez que ela tem in-
fluência direta sobre as receitas municipais, 
vinculadas à geração efetiva de energia, assun-
to que será abordado mais adiante. 

FIGURA 7: VISTA AÉREA DA OBRA 

 

1.5.2 Características da Obra Principal 

A obra é típica de um rio encaixado que 
envolve a necessidade do desvio das águas 
durante a construção através de túneis. O bar-
ramento é feito no leito principal com o uso de 
uma barragem de enrocamento e paramento 
de concreto no lado que tem contato com a 
água, para efeitos de impermeabilização. 

FIGURA 8: DETALHE DO CANAL E VERTEDOURO 
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FOTO 7: VISTA AÉREA DA USINA EM OPERAÇÃO 

 

Na margem esquerda foi construído um 
canal que termina no vertedouro (4 unidades 
de 17,40 x 20 metros de altura = 348 m2 x 4 = 
1.392 m2) capaz de escoar o volume de 18.300 
m3/s (metros cúbicos por segundo) equivalente 

a uma enchente decamilenar, isto é, com pro-
babilidade de ocorrer, em média, novamente a 
cada 10.000 anos. A tomada d’água é feita por 
este canal, que a conduz à Casa de Força, 
através de três túneis escavados em rocha. 

A barragem possui 202 m de altura e 
em 2011 era a terceira mais alta do mundo. 

1.5.3 Características do reservatório 

Comparativamente a potência extraída, 
o reservatório da UHCN é relativamente pe-
queno, resultado possível devido ao relevo lo-
cal com vales muito encaixados que resultaram 
na sua grande profundidade. Possui 32,9 km2 e 
52 km de comprimento, e compõe-se de uma 
sucessão de meandros que banham os muni-
cípios de Campos Novos, Celso Ramos, Anita 
Garibaldi e Abdon Batista. 

FIGURA 9: TRECHO MAIS PLANO, EM AZUL O RESERVATÓRIO E EM VERDE A APP 

 

A contribuição da bacia incremental é 
pequena uma vez que há apenas um afluente 
médio, o Rio Ibicuí. Assim, a água chega ao 
reservatório dominantemente através do pró-
prio Rio Canoas e seus afluentes Marombas e 
Caveiras. 

O reservatório apresenta uma profundi-
dade média bastante alta o que transforma o 
seu uso, para certas finalidades, extremamente 
perigoso principalmente devido à sua aparência 
calma, que é capaz de induzir a situações de 
alto risco. Nos primeiros dois terços, o reserva-
tório está assentado em um vale profundo o 
que evita que ele se espraie demasiadamente 
sobre terras agricultáveis, reduzindo o impacto 

socioeconômico. Em seu último terço, a menor 
altura da lâmina d’água evita uma maior inun-
dação das margens mais planas. 

As poucas propriedades inundadas e a 
pequena dimensão deste impacto acarretam 
pouca interferência sobre a estrutura físico-
territorial (que pode ser recomposta sem exis-
tência de prejuízos de caráter irreversível) e a 
necessidade de remanejamento de um peque-
no número de famílias, sendo a maioria dos 
atingidos (indiretamente) constituídos de pos-
seiros, arrendatários e meeiros (sem terra ou 
pequenos agricultores). 

Todas as três travessias (uma ponte e 
duas balsas) foram recompostas, praticamente 
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nos mesmos locais, restabelecendo-se inteira-
mente a sua função preexistente com uma van-
tagem no caso das segundas: a operação das 
mesmas independe das cheias periódicas. 

FIGURA 10: MUNICÍPIOS DO ENTORNO DA UHCN 

 

1.5.4 impactos gerados pelo empreendi-
mento 

O barramento de um rio para o acúmulo 
de água gera uma série de impactos sobre o 
meio físico, biótico e socioeconômico. Estas 
alterações são objeto de estudos, cujo desen-
volvimento evolui a medida que o projeto do 
empreendimento avança e, posteriormente, a 
própria obra e mesmo após a formação do re-
servatório. Esta sucessão de eventos é acom-
panhada pelo órgão ambiental que, para cada 
fase, emite a respectiva licença que autoriza o 
empreendedor a dar continuidade, às vezes 
com condicionantes que devem ser soluciona-
dos em um determinado período de tempo. 

As licenças acima referidas constam da 
resolução CONAMA (Conselho Nacional do 
Meio Ambiente) nº 237/1997, que assim as 
define: 

I. Licença Prévia (LP) – concedida na fase 
preliminar do planejamento do empre-
endimento ou atividade, aprovando a 
sua localização e concepção, atestando 
a viabilidade ambiental e estabelecendo 
os requisitos básicos e condicionantes a 
serem atendidos nas próximas fases de 
sua implementação; 

II. Licença de Instalação (LI) – autoriza a 
instalação do empreendimento ou ativi-
dade de acordo com as especificações 
constantes em Planos, Programas e 
Projetos aprovados, incluindo as medi-
das de controle ambiental, da qual cons-
tituem motivo determinante. 

III. Licença de operação (LO) – autoriza a 
operação da atividade ou aproveitamen-
to, após a verificação do efetivo cum-
primento do que consta das licenças an-

teriores, com as medidas de controle 
ambiental e condicionantes determina-
das para a operação. 

Para obter a Licença Prévia é necessá-
rio desenvolver os Estudos de Impacto Ambien-
tal, consubstanciados num relatório (EIA/RIMA), 
composto por um diagnóstico completo do meio 
ambiente físico (solos, geologia, geomorfologia, 
hidrologia, condições climáticas, etc.), biótico 
(vegetação, fauna e flora terrestre, alada e 
aquática) e antrópico (homem e suas interfe-
rências: cidades, agricultura, etc.). Incluem 
também as interferências provocadas pela obra 
e seu reservatório e quais as medidas que de-
vem ser tomadas para a sua eliminação, miti-
gação, potencialização e compensação con-
forme definido adiante. 

Tecnicamente a Licença de Instalação é 
emitida a partir da aprovação do PBA (Projeto 
Básico Ambiental) que propõe os programas e 
projetos que são elaborados para eliminação, 
mitigação, potencialização (quando positivo) e 
compensação dos impactos de qualquer natu-
reza. 

Para melhor compreensão dos resulta-
dos pretendidos, a seguir são explicitados os 
seus significados: 

a) eliminar = significa resolver o impacto 
de forma definitiva, sem que haja resí-
duos negativos (exemplo: elevação de 
uma ponte acima do nível de inunda-
ção); 

b) mitigar = significa tornar menos intenso 
o impacto a ponto de torná-lo aceitável 
(remanejamento de famílias para outras 
áreas); 

c) potencializar = significa reforçar os efei-
tos das oportunidades decorrentes de 
impactos positivos;  

d) compensar = significa substituir danos 
irreversíveis por ações compensatórias 
(exemplo: fornecer assistência técnica 
às famílias reassentadas). 

Além dos diversos programas e proje-
tos, o Projeto Básico Ambiental de Campos 
Novos prevê a elaboração de um Plano Diretor 
que em conformidade com a resolução CO-
NAMA nº 302 passou a chamar-se de Plano de 
Conservação Ambiental e de Usos das Águas e 
do Entorno do Reservatório (PCAU). Esta reso-
lução determina, ainda, o seu escopo mínimo 
como sendo: “um conjunto de diretrizes e pro-
posições com o objetivo de disciplinar a con-
servação, recuperação, o uso e ocupação do 
entorno do reservatório”. 
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O PCAU da UHCN foi concebido visan-
do maximizar, quando possível, os usos do 
lago e de seu entorno, avaliando as oportuni-
dades emergentes, isoladamente ou associa-
das a outras preexistentes, estabelecendo pa-
ralelamente diretrizes e proposições para a 
conservação e recuperação ambiental capazes 
de potencializar o desenvolvimento dentro dos 
princípios do desenvolvimento sustentado. 

1.5.5 Impactos conforme a sua natureza 

 na paisagem 

A inserção de um reservatório é capaz 
de modificar significativamente a paisagem da 
região de entorno. No caso do reservatório de 
Campos Novos, este impacto é reduzido e limi-
ta-se ao próprio espelho d’água e ao seu en-
torno imediato, que substituiu o  cenário de um 
rio encaixado formado por uma sucessão de 
poças e corredeiras por um rio alargado. 

 ambientais 

A mudança do regime das águas, de ló-
tico (águas correntes) para lêntico (águas qua-
se paradas), acarreta uma série de impactos 
sobre o ecossistema, que estão a seguir exem-
plificados: 

a) modificação das condições de sobrevi-
vência e desenvolvimento da fauna ícti-
ca (peixes); 

b) redução do habitat para a fauna terres-
tre (inundação de vegetação); 

c) indução à instabilidade de taludes mar-
ginais; 

d) alteração da qualidade das águas do 
reservatório; 

e) Indução a acomodação de camadas 
subterrâneas (pequenos tremores). 

 históricos 

O impacto, neste caso, não acarreta o 
desaparecimento da história (ou da pré-
história), mas gera a impossibilidade ou limita a 
sua apropriação futura: 

a) inundação de vilas e povoados; 

b) remanejamento compulsório ou involun-
tário da população; 

c) transferência de cemitérios; 

d) inundação da paisagem; 

e) inundação de sítios arqueológicos e de 
locais históricos. 

 econômicos 

Os impactos econômicos são de difícil 
quantificação, principalmente porque algumas 
variáveis não são conhecidas e a cada um cor-

respondem efeitos multiplicativos. Seguem os 
mais significativos: 

a) supressão de terras agricultáveis; 

b) eventual redução da população munici-
pal; 

c) crescimento da demanda, generalizada, 
em função do aumento da população 
imigrante e aquela vinculada à constru-
ção da obra da usina; 

d) pressão exercida pela população imi-
grante sobre as cidades onde ela se ins-
tala; 

e) advento de novas oportunidades de ne-
gócios a partir de novos usos potenciais 
surgidos a partir do reservatório; 

f) aumento das receitas municipais em 
função do pagamento de ISS e ICMS 
(durante a construção), do pagamento 
da compensação financeira (para todos 
os municípios proporcionalmente a área 
inundada) e do ICMS relativo à energia 
efetivamente gerada pela usina (para os 
municípios que sediam a obra); 

g) construção de novas estradas e melho-
ria das existentes. 

 sociais 

Sob o ponto de vista social ocorre uma 
grande quantidade de impactos, de naturezas 
variadas, sendo exemplos: 

a) a geração de empregos (e desenvolvi-
mento profissional) proporcionados pe-
la construção da usina e outras dela 
decorrentes; 

b) a atração de população induzida que 
vem com objetivo da procura de em-
prego ou prestar serviços à obra, às 
famílias a ela vinculadas ou decorren-
tes do incremento de demanda genéri-
ca que o empreendimento promove; 

c) a pressão sobre os serviços básicos de 
saúde, lazer, educação entre outros, 
devido ao aumento populacional nas 
cidades do entorno; 

d) a ocorrência de “choque cultural” entre 
a população nativa e a imigrante; 

e) a geração de tensões entre os atingi-
dos em função de incertezas ou infor-
mações divergentes; 

f) as mudanças compulsórias de famílias 
para liberação do reservatório; 

g) a alteração na estrutura das comunida-
des com a saída de unidades familiares 
que as compõem; 
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h) a eventual formação de facções diver-
gentes politicamente entre as comuni-
dades ou numa mesma; 

i) a formação de líderes a partir das reu-
niões com o Empreendedor (e seus 
contratados) e da participação em Co-
mitês locais ou municipais; 

j) o resgate da identidade das famílias e 
das comunidades a partir do projeto 
“Resgate e Preservação da Memória 
Histórico-Cultural e Paisagística”; 

k) a conscientização e recuperação da 
identidade a partir dos projetos de edu-
cação ambiental. 

2 DIAGNÓSTICO DA REGIÃO  

A área de influência indireta, definida 
como sendo aquela constituída pelos municí-
pios de Campos Novos (1.632 km2), Abdon 
Batista (198 km2) Celso Ramos (190 km2) e 
Anita Garibaldi (605 km2), perfaz um total de 
2.625 km2. 

Os rios Canoas e Pelotas, que há milha-
res de anos corriam em um planalto formando 
meandros, aprofundaram gradativamente o seu 
leito criando vales profundos, em forma de câ-
nions. Devido ao alto grau de dificuldade para a 
sua travessia, estes passaram a constituir-se 
em fragmentadores do espaço geográfico, difi-
cultando uma integração entre as margens 
opostas, tanto entre Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul como entre Campos Novos e 
Celso Ramos, e um trecho entre Anita Garibaldi 
e Abdon Batista. Esta circunstância é a respon-
sável pelo isolamento de Celso Ramos.  

Estes cânions recebem transversalmen-
te afluentes que em seus trechos finais des-
pencam em forma de corredeiras e cachoeiras, 
formando cânions menores que vão se juntar 
aos primeiros. 

FIGURA 11: RELEVO TÍPICO DA REGIÃO 

R I O L A J E A D O

C A C H O E I R A

C A C H O E I R A

V A L E  " V "

A L T I P L A N O

 

Esta conformação cria uma área margi-
nal, normalmente coberta de vegetação, inapta 
à agricultura, fato que representa uma perda 
expressiva para Celso Ramos e outra inferior 
para Anita Garibaldi, cuja superfície é maior e, 

a área afetada concentra-se principalmente às 
margens do Rio Pelotas. Campos Novos é 
também afetado pelo fenômeno, tanto às mar-
gens do Rio Canoas, quanto do Pelotas e seus 
afluentes. Para Campos Novos este caracterís-
tica restritiva do uso do território não tem maior 
significado considerando-se a grande extensão 
do município e o relevo suavemente ondulado 
que é dominante no restante do território. 

Afora o fenômeno do êxodo rural e o 
conseqüente aumento das taxas de urbaniza-
ção, é destacável, nos últimos anos, uma in-
dustrialização concentrada na sede de Campos 
Novos e como fator de maior significado a 
construção das usinas hidrelétricas Machadi-
nho, Barra Grande e Campos Novos. O impac-
to sobre os municípios lindeiros foi maior ou 
menor em função de particularidades locacio-
nais (tanto das cidades quanto das obras), da 
legislação, por enquanto ainda inadequada a 
uma distribuição harmônica dos benefícios, 
principalmente daqueles decorrentes do rateio 
do ICM oriundo da geração efetiva de energia. 

2.1 O Sistema Viário Regional 

O sistema viário principal é composto 
pela BR-470 (norte-sul do Brasil) e pela BR-282 
(Florianópolis – S. Miguel do Oeste/Argentina).  

Como estradas estaduais comparecem 
a SC-458 (BR-116-Caçador...) que era asfalta-
da entre a BR-116 e Campo Belo do Sul (pas-
sando por Capão Alto, Campo Belo do Sul e 
Anita Garibaldi, Celso Ramos e Zortéa). Para 
conclusão desta rodovia faltava o trecho entre 
Caçador e Campo Belo do Sul incluindo a difícil 
travessia sobre o Rio Canoas que envolve a 
construção de uma ponte e duas rampas nas 
duas margens do rio ligado o altiplano à ponte 
que ficaria em nível bem inferior. 

A SC-455 liga a BR-470 com a Vila de 
Ibicuí e foi construída com o objetivo de escoar 
a produção da Fábrica de Papel Iguaçu. 

O relevo acidentado do Rio Canoas nos 
últimos 50 (cinquenta) quilômetros antes da 
chegada a foz do Rio Pelotas nos município de 
Anita Garibaldi, Celso Ramos e Campos Novos 
originaram uma dificuldade na relação entre os 
estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina 
e, os municípios de Campos Novos e Celso 
Ramos. Com esta limitação, os municípios de 
Celso Ramos e Anita Garibaldi estavam confi-
nados em um cone que possui apenas um eixo 
de penetração. Assim, à escassez de boas 
terras agricultáveis associava-se um isolamen-
to geográfico que juntos constituíam-se em 
obstáculos a um desenvolvimento mais expres-
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sivo deste território.  

FIGURA 12: ÁREA CONFINADA DEVIDO AOS CÂ-
NIONS DO RIO CANOAS E PELOTAS  

 

2.2 As Sedes Municipais 

Antes do enchimento do reservatório as 
características territoriais (dimensões, relevo e 
qualidade dos solos) e a infra-estrutura dispo-
nível tinham uma relação direta com o tamanho 
das sedes municipais. Destacava-se a sede de 
Campos Novos com sua incipiente industriali-
zação, comércio e prestação de serviços bási-
cos diversificados, constituindo-se em pólo dos 
municípios de Vargem e Abdon Batista (antigos 
distritos) e também de Celso Ramos apesar 
das dificuldades da travessia do Rio Canoas já 
descritas anteriormente. A amplitude das ofer-
tas o compensava. 

FOTO 8: PRAÇA MATRIZ NO NATAL 

 

A dimensão do município de Campos 
Novos, a qualidade de suas terras, permitiu que 
a sede polarizasse principalmente o próprio 
municio, extrapolando estes limites em ativida-
des como as relativas ao ensino superior e as 
realizadas pelas cooperativas (Coopercampos). 
A localização da cidade de Campos Novos é 
privilegiada uma vez que se situa na encruzi-
lhada de duas rodovias federais (BR-470 e BR-
482) e de duas estaduais que para ela conver-
gem (SC-455 e SC-458). 

FOTO 9: VISTA DA CIDADE DE ABDON BATISTA 
(2004) 

 

FOTO 10: VISTA AÉREA DE CELSO RAMOS (2004) 

 

A cidade de Celso Ramos, cujo municí-
pio possui um território muito pequeno (190 
km2) teve até esta época um desenvolvimento 
tímido (equivalente nível de Abdon Batista). 

FOTO 11: VISTA DA CIDADE DE ANITA GARIBALDI 
(2004) 

 

Anita Garibaldi, com um território muni-
cipal maior (605 km2) possuía uma sede pro-
porcionalmente de maior porte. Polarizava o 
próprio município e em parte Cerro Negro para 
necessidades básicas. Lages era a cidade de 
referência uma vez que o asfalto já chegava a 
Campo Belo do Sul, distante 49 km de Anita 
Garibaldi, através de rodovia já em fase de 
implantação. A distância até a BR-470 era a 
mesma com o agravante de que inclui a difícil 
travessia sobre o cânion do Rio Canoas, roteiro 
no qual era necessário descer do planalto até o 
rio e depois de passá-lo (em balsa sem motori-
zação) subir outro tanto até alcançar o planalto. 
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2.3 O Processo Histórico de Ocupação 

A região apresenta vestígios que permi-
tem estimar que tenha sido ocupada, desde os 
últimos dez mil anos, por diversos grupos indí-
genas e, mais recentemente, pelos Kaingang e 
os Xokleng, do tronco Jê e, eventualmente, 
pelos Guaranis. Em tempos mais recentes fo-
ram sendo exterminados ou dizimados pelas 
novas doenças trazidas pelo homem branco 
em sua permanente escalada de conquistas e 
ocupações. Destas civilizações restam apenas 
vestígios materiais em sítios arqueológicos 
descobertos e pesquisados. 

FOTO 12: ARAUCÁRIAS NATIVAS 

 

A partir do século XVIII é que paulistas 
e gaúchos estabeleceram as primeiras fazen-
das na região, atraídas pela grande disponibili-
dade de campos com pastagens nativas. Este 
processo tornou-se mais intenso a partir da 
abertura do Caminho das Tropas pelo Passo 
do Pontão, rota que passou a denominar-se de 
“Vereda das Missões”. Deste fato surgiram as 
cidades de Barracão (RS) e Campos Novos. 

Embora nesta região não existam vestí-
gios dos corredores das tropas, o Passo do 
Pontão (mesmo com as suas águas mais ele-
vadas) remanesce como um lugar histórico 
importante e sem o devido reconhecimento. 

O processo de colonização por descen-
dentes de imigrantes europeus3 inicia-se em 
Campos Novos, efetivamente em 1917, após o 
término da Guerra do Contestado. 

O município de Anita Garibaldi foi colo-
nizado por colonos italianos provenientes da 
região de Caxias do Sul, enquanto que Celso 
Ramos passa a ser ocupado apenas a partir de 
1934, provavelmente devido à dificuldade de 
acesso à área e a pouca disponibilidade de 
campos nativos e/ou terras aptas à agricultura. 

                                                
3 Italianos e alemães provenientes das colônias velhas do Rio 
Grande do Sul. 

FOTO 13: O PASSO DO PONTÃO (2003) 

 

Os colonizadores descendentes de eu-
ropeus ocuparam as terras com relevo mais 
acidentado e com maior cobertura vegetal, o 
que induziu a um desmatamento generalizado 
para obtenção da terra necessária à exploração 
agrícola nos moldes a que estavam acostuma-
dos nos locais de origem. Este fato originou o 
ciclo “madeireiro”, que se expandiu a toda regi-
ão, ante a disponibilidade de uma infraestrutura 
para tal finalidade. 

Com o quase total desaparecimento da 
araucária houve uma mudança expressiva na 
marcante paisagem anterior. 

Os colonizadores alemães, italianos, po-
loneses, caboclos e mestiços, trouxeram os 
seus usos e costumes, gerando uma diversida-
de cultural que se ampliou através do contato 
ou da miscigenação. As manifestações cultu-
rais, materiais ou imateriais, foram gradativa-
mente assumindo uma nova forma decorrente 
do contexto da nação brasileira, principalmente 
com o desenvolvimento dos meios de comuni-
cação (destacando-se a televisão). Embora a 
cultura primitiva não tenha desaparecido, a 
mesma encontra-se fragmentada e, se não 
houver uma intervenção preservacionista, fa-
talmente desaparecerá com o tempo. 
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FOTO 14: DESMATAMENTO DE ARAUCÁRIAS 

 

FOTO 15: ARTESANATO
4
 

 

As manifestações destas culturas não 
se encontram em concentrações tais que pos-
sam significar ícones capazes de atrair turistas 
de fora da região, como ocorre com Treze Tíli-
as. 

2.4 Aspectos Ambientais 

O desmatamento intensivo, ocorrido na 
região pelos meados do século passado, fez 
desaparecerem as matas ciliares de proteção à 
rede hídrica. Assim a drenagem de material 
sólido e da carga de poluentes (fertilizantes e 
herbicidas) se fazia presente, na época anterior 
a implantação da UHCN, embora os parâme-
tros estivessem, em quase sua totalidade, den-
tro dos níveis aceitáveis.  

As cargas geradas por atividades urba-
nas, como esgotos domésticos e industriais, 
eram igualmente responsáveis pela emissão de 
efluentes poluidores. Mesmo que não inseridos 
em níveis emergenciais esta deficiência vinha 
exigindo ações para sua redução substancial.  

Após a ocorrência de chuvas a turbidez 
(falta de transparência, devido à presença de 
sólidos em suspensão) na água é um fator, 
psicológico inibidor da balneabilidade. Atual-
mente este fenômeno ocorre apesar do uso de 

                                                
4 Foto da universidade de Caxias do Sul: Preservação da Memó-
ria Histórico-Cultural. 

técnicas de cultivo direto ser dominante (cerca 
de 95%), pelos agricultores da região o que 
reduz em muito o carreamento de solos. 

A bacia hidrográfica do Rio Canoas as-
socia altas declividades com a falta de cobertu-
ra vegetal ou o predomínio de pastagens com 
precipitações que excedem a necessidade. 
Como consequência, os tempos de concentra-
ção na bacia, sendo pequenos, formam ondas 
de cheias muito rápidas e de picos elevados na 
rede hídrica por serem seus vales, dominante-
mente estreitos e profundos. 

Após a formação do reservatório, as 
águas do reservatório apresentaram índices de 
qualidade de água5 que o enquadram na Clas-
se 3 (moderadamente degradado). A avaliação 
do índice do estado trófico médio (fósforo e 
clorofila) classifica as águas do reservatório 
como Oligotrófico (boa qualidade), sendo que 
no Rio Ibicuí o resultado foi Ultraoligotrófico 
(muito boa qualidade).  

O Índice de Balneabilidade geral apre-
sentou classificação PRÓPRIA para o período, 
com condição na categoria de EXCELENTE e 
índice de balneabilidade entre “BOA” e “ÓTIMA”. 
Para o corpo central do reservatório obteve-se 
qualidade “ÓTIMA”, sendo de classificação 
“BOA” somente na foz do Arroio Demeneck. 

FOTO 16: VISTA DO VALE DO RIO CANOAS 

 

2.5 Novas Vertentes de Desenvolvimento 

Afora as oportunidades convencionais 
que envolvem o aumento e diversificação do 
parque industrial, a expansão da produção in-
tegrada, o aumento da produtividade (alteração 
de métodos e processos), percebe-se uma fal-
sa expectativa pela exploração do potencial 
turístico. O turismo apresenta como condicio-
nante primária a simples regra da “oferta e pro-
cura”. 

Independente das oportunidades ineren-

                                                
5 Maiores informações poderão ser consultados nos relatórios 
técnicos emitidos pelo Programa de Monitoramento dos Recur-
sos Hídricos. 
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tes à formação do reservatório percebeu-se 
que o turismo vinculado às águas já apresenta 
um potencial a ser explorado uma vez que as 
regiões de Entre Rios, Entrada do Pelotas e 
Santo Antônio das Palmeiras constituem-se, 
quase com certeza, na região com a maior 
densidade de cachoeiras do Brasil. Muitas de-
las caem diretamente no próprio reservatório 
da UHE Machadinho. 

Campos Novos apresenta uma estrutura 
aceitável para servir de apoio a um empreen-
dimento que objetive a exploração destas bele-
zas naturais e o trajeto que leva à região apre-
senta como complemento, uma belíssima pai-
sagem que muda conforme a maturação das 
culturas e o ciclo das estações do ano. 

O turismo rural, incluindo a implantação 
de hotéis-fazenda, tem a sua viabilidade com-
prometida devido à ausência de ícones atrato-
res (atrações marcantes), à distância significa-
tiva dos grandes centros urbanos e à existência 
de regiões próximas com maior potencial. 

3 PROGNÓSTICO 

A construção da usina e a conseqüente 
formação do reservatório trazem alterações 
concretas e permitem o aproveitamento de ou-
tros potenciais de uso do lago de forma inde-
pendente e/ou associadas a outras oportunida-
des preexistentes. 

Uma das conseqüências imediatas é 
que a partir da efetivação da passagem sobre a 
barragem e a construção da estrada que liga a 
usina à BR-470, Celso Ramos definitivamente 
se liberou de seu já prolongado confinamento, 
permitindo uma conexão direta com Campos 
Novos e para todos os destinos vinculados às 
BR-470 e BR-282. 

De uma forma gradativamente menos 
intensa os municípios de Anita Garibaldi, Cerro 
Negro, Campo Belo do Sul e Capão Alto tam-
bém se beneficiam deste impacto, que é de 
natureza positiva, e pode ser potencializado 
com o asfaltamento de Celso Ramos à Anita 
Garibaldi. 

A ponte sobre a SC-456 foi elevada e 
mantida no mesmo local, enquanto que as bal-
sas existentes em Rosário (próximo) e Santa 
Ana foram recompostas e passaram a operar a 
qualquer época do ano, independendo da va-
zão do rio. Além, outras balsas poderão ser 
facilmente implantadas uma vez que as águas 
são tranqüilas e o nível mais elevado das 
águas evita as descidas e subidas acentuadas 
(do rio ao altiplano) como as que ocorrem na 

SC-458 na passagem sobre o Rio Canoas, 
entre Celso Ramos e Campos Novos. 

3.1 Potencialidades Agregadas 

As considerações anteriores limitam-se 
a analisar os impactos (positivos) sobre o terri-
tório no que se refere às novas condições de 
integração regional a partir das novas facilida-
des de unir ambas as margens do Rio Canoas, 
o Rio Grande do Sul, o Norte do País e o Oeste 
Catarinense. 

As potencialidades de desenvolvimento 
a partir da formação do lago (usos múltiplos) 
serão analisadas a seguir. 

3.2 Potencial Natural 

Determinados potenciais de uso são in-
dependentes de outras condicionantes, pois 
tratam-se daqueles que surgem a partir forma-
ção física do reservatório. Tais potenciais, ape-
sar de naturais, não dispensam autorizações 
e/ou licenciamentos dos órgãos competentes-
São exemplos: 

a) a ocupação antrópica: das áreas con-
frontantes com a APP do reservatório; 
seja com áreas de lazer, lotes e empre-
endimentos vinculados ou não com o 
uso da água do lago; 

Esta atividade poderá ser implementada 
tão logo a Prefeitura tenha disciplinado 
o uso destas áreas através de legisla-
ção específica, o empreendedor tenha 
fixado os requisitos para concessão do 
direito à passagem e o uso de suas ter-
ras para implantação de estruturas de 
apoio à atividade náutica, que necessa-
riamente devem ser locadas junto à 
água (pórticos, rampas, docas e asse-
melhados) e o órgão ambiental compe-
tente tenha se manifestado em relação 
ao processo de licenciamento . 

b) navegação: é um uso que poderá ser 
exercido praticamente sem restrições 
(recreacional, comercial e esportiva) ob-
servadas as regras e normas estabele-
cidas pela autoridade marítima, no caso 
Capitania dos Portos ou Delegacia dos 
Portos; 

c) Para a execução de obras sob e sobre a 
água, nos terrenos de Marinha, que per-
tencem ao domínio da união, bem como 
nos terrenos marginais, deverá ser pre-
viamente ouvida a Marinha do Brasil, 
através das Capitanias dos Portos, suas 
Delegacias ou Agencias subordinadas, 
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que emitirão um parecer nos aspectos 
concernentes à segurança da navega-
ção e ao ordenamento do espaço aqua-
viário, quanto à obra pretendida, de 
acordo com o prescrito na Norma da Au-
toridade Marítima para Obras, Drena-
gens, Pesquisa e Lavra de Minerais, 
sob, sobre e às margens das águas sob 
a jurisdição Brasileira (NORMAN 11), 
que pode ser acessada no sitio 
www.dpc.mar.mil.br. Esse parecer não 
se constitui em autorização ou aval para 
execução de obras e não dispensa o in-
teressado de cumprir os procedimentos 
dos demais órgãos e esferas federal, es-
tadual ou municipal. 

d)  

e) irrigação: como a quantidade de terras 
possível de ser irrigada é pequena e a 
região do entorno não apresenta déficit 
hídrico, a demanda por água, para esta 
finalidade não deverá gerar conflitos 
com a geração de energia elétrica. O 
uso da água para esta finalidade neces-
sita de outorga do órgão concedente 
(SDS) e “autorização de passagem” da 
Enercan; 

f) abastecimento para consumo humano 
ou industrial: esta demanda não existe e 
caso venha a existir (consumo industri-
al) poderá ser outorgada pela SDS com 
a anuência da Enercan; 

g) os esportes náuticos que poderão ser 
praticados com a devida autorização da 
autoridade marítima,  são: a vela, o re-
mo, a natação e a motonáutica. Quanto 
às atividades de mergulho (livre ou as-
sistido), não haverá condições favorá-
veis para a sua prática e nem há atrati-
vos submersos. 

h) a pesca recreacional: existe condições 
de ser exercida uma vez que ocorrerá o 
desenvolvimento de espécies de cres-
cimento rápido: lambari, tambicu, piram-
beba, traíra e trairão. Isto será conse-
qüência da existência farta de nutrientes 
originadas da decomposição da vegeta-
ção submersa; 

Os peixes de fundo levarão um tempo 
maior para que haja uma densidade que 
torne a sua pesca atraente. 

Os peixes migradores, como o dourado, 
já praticamente não existe nos dias de 
hoje. Com a formação do lago, com 
águas dominantemente paradas, os 

mesmos só poderão ser encontrados no 
final do reservatório ou em afluentes 
que possuam águas correntes. As ativi-
dades em questão deverão observar o 
período de defeso estabelecido pelo 
IBAMA; 

i) dessedentação de animais: em confor-
midade com as legislações vigentes a 
mesma está assegurada e com deman-
da aprovada (em comum acordo entre a 
FATMA e ENERCAN) sendo executa-
dos pelo empreendedor e a manutenção 
pelo usuário; 

j) a operação do reservatório: consiste 
num conjunto de regras destinadas a 
otimizar a geração de energia da UHCN 
e outras usinas, que tenham uma inter-
dependência como sistema e, por outro 
lado, ajudam a reduzir os picos de chei-
as, quando possível; 

A operação gera impactos positivos e 
negativos em função do nível do reser-
vatório, considerando aspectos particu-
lares do seu uso. 

k) o turismo: é uma atividade da qual o la-
go é apenas um componente e poderá 
ser utilizado para passeios, pescarias e 
outras atividades que poderão estar as-
sociados ao uso dos afluentes do Rio 
Canoas, como na prática da canoagem 
e rafting, enquanto que o rapel encontra 
condições mais favoráveis nos rios Ca-
noas e Pelotas, onde estão localizados 
os paredões e cachoeiras que despen-
cam no rio ou no próprio reservatório. 

Diversos elementos significativos da re-
gião (atrativos) poderão ser incorporados em 
Roteiros Turísticos, como as Casas de Memó-
ria, os lugares históricos, as furnas, as casca-
tas, os mirantes e outros pontos de atração, 
naturais ou construídos. Desde que tenham 
uma lógica em torno da temática proposta para 
o roteiro que permita a sua agregação e com 
uma disposição espacial que permita a inclusão 
destes atrativos. As atividades turísticas, de-
pendendo de suas características deverão ser 
precedidas de autorização do órgão licenciador 
competente. 

3.3 Potencial Condicional 

É aquele que depende dos resultados, 
principalmente da evolução da qualidade 
d’água e da maturação do lago. As atividades 
com maior dependência desta condicionante 
são: 

http://www.dpc.mar.mil.br/
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a) a piscicultura: a criação de peixes, com 
finalidade comercial ou não, apresenta-
se como uma possibilidade interessan-
te, uma vez que a cultura em “tanques-
rede” ou “gaiolas” (cercado de forma ci-
líndrica ou cúbica), onde os peixes são 
criados em confinamento e alimentados 
com ração apropriada, alcançando uma 
produtividade média 15 vezes superior 
àquela de natureza convencional (tan-
ques ou pequenas lagoas formadas 
através da construção de taipas em pe-
quenos riachos), encontrada nos tradi-
cionais “pesque-pague”. 

Em contrapartida, este tipo de cultivo 
acarreta problemas ambientais porque 
libera uma quantidade expressiva de 
fósforo e nitrogênio, processo idêntico 
ao que ocorre quando do aporte exces-
sivo de dejetos animais, principalmente 
os de origem suína. 

Devido a esta condição, a FATMA, de 
maneira rotineira, tem proibido este tipo 
de pesca em reservatórios cujas águas 
já estejam comprometidas. Espera-se, 
portanto, que a liberação só ocorra de-
pois do monitoramento da capacidade 
de suporte das áreas do reservatório 
nas quais venha a ocorrer demanda. 

É preciso ficar claro que o excesso de 
nutrientes é capaz de gerar problemas 
ambientais isolados ou em cadeia, tais 
como a proliferação de macrófitas (plan-
tas aquáticas de diversos tipos) ou a 
mortandade de peixes decorrente da fal-
ta de oxigênio; 

Neste trecho do Rio Canoas não havia 
pesca de natureza comercial, entenden-
do-se por tal a existência de pessoas 
cuja sobrevivência dela dependesse. 

b) balneabilidade: a princípio esta ativida-
de é compatível com a atual qualidade 
das águas do Rio Canoas. No entanto, 
a turbidez (cor barrenta) após as chuvas 
e a temperatura da água são inibidores 
deste uso (fria na maior parte do ano) 
não devendo serem desprezados. 

3.4 Potencial Agregado 

É aquele adicionado por ações intencio-
nais, quer originada por ações de governo 
(principalmente municipal), quer a partir de in-
vestimentos particulares Os municípios isola-
damente ou associados a um ou mais municí-
pios lindeiros, incluindo ou não investidores da 

iniciativa privada, poderão elaborar um Plano 
Turístico específico. 

A seguir são arrolados os fatores ou ati-
vidades que poderão potencializar o uso do 
lago: 

a) obtenção de uma melhoria gradativa 
das águas do rio e seus tributários; 

b) elaboração de Planos Municipais de Ge-
renciamento Costeiro (criar zonas de 
expansão urbana junto ao lago); 

c) implementação de ações públicas para 
a melhoria dos acessos ao lago e im-
plantação de áreas de lazer públicas; 

d) atração de investidores. 

As atividades poderão, em qualquer dos 
casos, ser executadas de forma isolada por 
cada municipalidade ou através de uma asso-
ciação com outros municípios ou investidores 
de qualquer origem.  

3.5 Potencial Comparado 

A comparação que segue envolve os di-
versos reservatórios da região, construídos ou 
em construção, e vincula-se ao turismo uma 
vez que os demais usos, próprios de cada re-
servatório, são de difícil comparação. É impor-
tante atentar que as principais atividades turís-
ticas estão vinculadas ao uso da água, o que 
cria limitações para a metade mais fria do ano. 

Um dos principais trunfos dos reservató-
rios de Itá e de Machadinho é a presença de 
“Estações de Águas Termais” que recebem um 
fluxo turístico durante o ano todo com picos no 
período do verão e inverno (férias escolares). 
As cidades de Marcelino Ramos, Machadinho e 
Piratuba já possuem infraestruturas especial-
mente construída para receber turistas e que 
poderão servir também de apoio aos usos que 
venham a ser implantadas no reservatório de 
Machadinho. 

FOTO 17: TERMAS DE PIRATUBA (2005) 

   

A cidade de Itá foi totalmente relocada 
quando da implantação do reservatório, da 
UHE Itá, que inundou a “cidade velha”. Este 
fato torna a cidade em si uma atração, além da 
existência de edificações significantes como a 
Casa de Memória, o Centro de Divulgação Am-
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biental do Alto Uruguai e a Prefeitura. Possui 
uma localização central na região que inclui 
Chapecó (e Xanxerê), Concórdia e Erechim. 

FOTO 18: ASPECTOS DE ITÁ 

   

LOCAIS DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 

   

O CENTRO DE DIVULGAÇÃO AMBIENTAL 

   

O COMPLEXO DAS ÁGUAS TERMAIS 

   

PREFEITURA E RUA TÍPICA 

   

VISTAS DO RESERVATÓRIO 

   

A Prefeitura elaborou um Plano de Ocu-
pação da Borda do Lago e existem diversas 
atividades que fazem uso de suas águas e de 
seu entorno, ainda, perfurou um poço profundo 
e implantou um complexo de águas termais.  

Em um ponto mais alto da cidade de Itá 
existe um mirante de onde é possível ver o 
balneário na belíssima baía (formado pelo re-
servatório) que se descortina de alguns pontos 
da própria cidade (em nível inferior); bem como 
as obras da usina hidrelétrica. 

O paisagismo da cidade nova de Itá foi 
objeto de um cuidado especial e o resultado 
pode ser percebido em cada rua, praça ou nos 
lotes públicos, tornando a fato de nela estar 
uma experiência agradável em qualquer esta-
ção do ano, principalmente na primavera. A 
consciência do valor deste atributo se manifes-
ta através de novas ações que o incrementam 
cada vez mais. 

Este conjunto de elementos e qualifica-
ções foi potencializado pela municipalidade que 
soube buscar parcerias na iniciativa privada e 
hoje já se percebem resultados concretos deste 
esforço em prol de desenvolvimento, como é 
exemplo o Complexo Turístico Parque Thermas 
de Itá que se constitui em um bairro de turismo 
e atividades vinculadas a água.  

3.6 Associatividade 

Como é de conhecimento público, Pira-
tuba já possui um movimento turístico bastante 
expressivo na área do turismo termal, enquanto 
que Itá é o que entre os demais candidatos 
possui as melhores credenciais para constituir-
se num novo pólo de atração, além de Marceli-
no Ramos e Machadinho, que se situam em 
nível intermediário. 

No PCAU de Machadinho foi proposto a 
criação do Polígono das Águas, associando as 
águas termais aos usos potenciais dos reserva-
tórios da região (todos ou alguns em conformi-
dade com os roteiros a serem elaborados). 
Esta conjugação de esforços permitiria uma 
divulgação (promoção) da região como um todo 
e os benefícios seriam assim repartidos. 

Para exemplificar, seria possível estabe-
lecer um passeio de barco entre Piratuba e a 
ponte sobre a BR-470, e a partir dali ser efetu-
ado o Roteiro das Cachoeiras, incluindo as 
proximidades da UHCN estabelecendo-se um 
pernoite na região de Campos Novos. 

3.7 Incremento das Receitas Municipais 

Durante a fase de implantação das 
obras da usina houve receitas transitórias de-
correntes do pagamento do ISS sobre os servi-
ços na construção do empreendimento. 

Tanto o percentual do imposto que é 
aplicável a dezenas de serviços vinculados a 
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rubricas diferentes, quanto o rateio entre as 
prefeituras, onde se situam as obras, foram 
negociadas. 

No caso da UHCN ficou acertado que 
70% da receita corresponderiam a Campos 
Novos e 30% para Celso Ramos, enquanto que 
a incidência de 3% foi ampliada posteriormente 
para 5%.  

Já o município de Anita Garibaldi foi 
contemplado, quanto a este aspecto, pelas 
obras da UHBG. 

Outra receita de caráter transitório é o 
ICMS resultante do valor agregado durante a 
construção da obra, com grande incidência 
para os municípios acima citados. 

 

FIGURA 13: GRÁFICO DA DISTRIBUIÇÃO DA CFURH SEGUNDO PERCENTUAIS 

Arrecadação da compensação    6,00% 
(Lei 7990 de 1980) 
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MMA (Ministério do Meio Ambiente), MME (Ministério de Minas e Energia), FNDCT (Fundação Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co) e ANA (Agência Nacional de Águas) 

 

Já a fase de operação da usina gera re-
cursos que se agregam ao orçamento dos mu-
nicípios lindeiros. Estes recursos são de duas 
fontes principais: 

a) a compensação financeira (CFURH) 
proporcional à área inundada de cada 
município lindeiro (6,75 %), cujo o valor 
é rateado entre municípios, estados e 
união, de acordo com a FIGURA 13. 

O percentual que corresponde a ANA 
(0,75%) deve ser aplicado na implemen-
tação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e do Sistema Nacional de Ge-
renciamento de Recursos Hídricos, prio-
ritariamente na bacia hidrográfica em 
que foram gerados. 

b) do rateio do ICMS, relativo a efetiva ge-
ração de energia elétrica, que no Estado 
de Santa Catarina é calculado atribuin-
do-se 85 % para o valor agregado e 15 
% é distribuído igualmente entre todos 
os municípios. 

Os recursos da CFURH destinados a 
ANA e ao MMA poderão ser direcionados a 
financiamento de estudos, projetos e obras, 
incluídos nos Planos de Recursos Hídricos, e 
podem ser aplicados, a fundo perdido, em pro-
jetos e obras que beneficiem a qualidade, 
quantidade e o regime de vazão de um corpo 
de água. 

A distribuição do ICMS relativo à gera-
ção de energia não possui uma legislação es-
pecífica em SC, enquanto que os estados de 

MG, SP e PR já aprovaram leis específicas 
que, no entanto, estão sendo contestadas na 
justiça. É preciso levar em conta de que está 
em tramitação no Congresso, uma legislação 
para unificar os procedimentos, tentando corri-
gir as atuais distorções entre os Estados.  

É necessário atentar que parte das re-
ceitas de impostos, agregada para todos os 
municípios, é obrigatoriamente destinada para 
as áreas de saúde e de educação, além de 
permitir implementar planos de desenvolvimen-
to a partir das potencialidades geradas pelo 
lago ou outras de que o município disponha. 

4 MANEJO AMBIENTAL  

O lago e a sua APP apresentam fragili-
dades que devem ser consideradas e, portanto, 
objeto de fiscalização ambiental e sócio-
patrimonial. Este acompanhamento existirá 
mesmo na situação hipotética de que não ocor-
ra nenhum outro afora o da geração de energia 
elétrica. 

Já existe experiência acumulada de que 
ocorrerão sobre o meio (reservatório e APP) 
pressões de toda a ordem, principalmente so-
bre as margens que poderão ser ocupadas de 
forma desorganizada, individualista e agressiva 
ou adequar-se a um modelo de desenvolvimen-
to sustentado, obtendo-se o equilíbrio necessá-
rio para legar este patrimônio ambiental e pai-
sagístico às futuras gerações. 

Para atingir este intento são necessá-
rias ações múltiplas, das quais são fundamen-



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

UHCN 
 

 

RELATÓRIO EXECUTIVO 22 

tais: 

a) estabelecer um Zoneamento e um Có-
digo de Uso capaz de orientar para os 
procedimentos mais adequados e inibir 
ações prejudiciais ao contexto; 

b) fornecer subsídios às Prefeituras para 
que estes venham a assumir um efetivo 
gerenciamento das áreas lindeiras  à 
APP do reservatório, de propriedade do 
empreendedor, evitando uma ocupação 
desordenada; 

c) recuperar as áreas degradadas (no can-
teiro ou na APP do reservatório), inclu-
indo o reflorestamento de áreas indevi-
damente ocupadas; 

d) manter equipe permanente de gerenci-
amento e fiscalização ambiental e sócio 
patrimonial. 

e) Para recuperar a qualidade das águas 
que afluem ao reservatório da UHCN é 
necessário ter participação ativa no 
Comitê Canoas, pois a região do em-
preendimento conta com nove mem-
bros6 (8,75% do total). 

Ressalta-se a possibilidade de uso dos 
recursos da Compensação Financeira por Uso 
dos Recursos Hídricos (CFURH), destinados a 
ANA e ao MMA, em projetos de recuperação 
ambiental conforme já abordado no ITEM 3.7.  

Ainda, com o Plano aprovado o Pro-
grama de Educação Ambiental poderá adicio-
nar uma nova vertente abrangendo especifici-
dades ambientais e sócios patrimoniais vincu-
ladas com o PCAU. Estas ações têm por obje-
tivo gerar um maior estreitamento das relações 
entre o Empreendedor e as comunidades lo-
cais, criando uma afetividade indispensável 
para o uso responsável do lago e da APP. 

4.1 Subsídios ao Zoneamento 

As principais condicionantes (subsídios) 
utilizadas na definição do zoneamento e do 
código de usos são descritas a seguir. 

4.1.1 Declividade 

O entorno do reservatório foi classifica-
do em 4 categorias distintas conforme a decli-
vidade apresentada. Na FIGURA 14 um detalhe 
do mapa de declividade gerado em sistema 
ArcGIS (ESRI, 2010), sob curvas eqüidistantes 
a cada 5 metros, resultantes da restituição ae-

                                                
6
 A região conta com um representante de cada município (Cam-

pos Novos, Abdon Batista, Anita Garibaldi e Celso Ramos), além 
da UNOESC, EPAGRI, FATMA, Parque Estadual Rio Canoas e 
da ENERCAN. 

rofotogramétrica7. 

FIGURA 14: DECLIVIDADE NO ENTORNO DO LAGO 

 

4.1.2 Cobertura vegetal 

A cobertura vegetal existente na APP foi 
subdividida8 conforme a CONAMA 423/10 em es-
tágio inicial, médio e avançado de regeneração. 
Quanto maior o nível de regeneração da vege-
tação maior é a restrição ao seu uso da área. 

FIGURA 15: VEGETAÇÃO (APP DO RESERVATÓRIO) 

 

4.1.3 Instabilidade de Taludes ou Áreas 
Críticas 

Todos os locais considerados no Pro-
grama de Monitoramento da Estabilidade de 
Encostas do Reservatório9, independente do 
seu grau de risco ou da ocorrência ou não de 
sua estabilização, foram classificadas com res-
trições ao uso. 

                                                
7
 Elaborada pela Engefoto em julho de 2000. 

8
 Classificação efetuada com levantamento de campo realizado 

entre os anos de 2008 e 2009 e atualizado sobre imagens de 
Satélite Worldview de julho de 2010, ambos pela Enercan. 
9
 As áreas com restrições geológicas ao uso para fins de urbani-

zação ou de construção constam da Lei 6.766 de 19/12/1979 
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FIGURA 16: ÁREAS CRÍTICAS 

 

4.1.4 Existência de cursos d’água 

Considerando a sobreposições das 
APPs dos cursos d’água com a do reservatório, 
estas áreas receberam uma classificação mais 
preservacionista. 

FIGURA 17: FAIXAS DE PROTEÇÃO CILIAR10 

 

4.1.5 Corpos d’água 

Seguindo o mesmo princípio dos cursos 
d’água, nas sobreposições de APP foram con-
sideradas mais restritivas ao uso. 

FIGURA 18: PROTEÇÃO DE CORPOS D’ÁGUA LOCA-
LIZADOS DENTRO DA APP DO RESERVATÓRIO 
 

 

4.1.6 Tendências de ocupação antrópica 
em áreas confrontantes com a APP 

A ocupação antrópica, especialmente a 
de forma mais densa, em áreas confrontantes 
com a APP do reservatório, para fins de lazer, 
está estreitamente vinculada à acessibilidade a 
partir das principais cidades da região: Campos 
Novos e Anita Garibaldi (ver ITEM 5.1). 

                                                
10

 Por não existirem nascentes dentro da APP do reservatório. 

FIGURA 19: OCUPAÇÃO EM CAMPOS NOVOS 

 

4.1.7 Parque estadual Rio Canoas 

Esta área foi adquirida pela ENERCAN 
e doada ao Estado como compensação ambi-
ental. Protege um remanescente importante da 
floresta ombrófila mista ou floresta de araucá-
ria. Possui restrição ao uso e este só poderá 
ocorrer desde que em consonância com o Pla-
no de Manejo do PERC. 

FIGURA 20: DELIMITAÇÃO DO PERC E DA ZONA DE 
AMORTECIMENTO DO PERC 

 
FONTE: PLANO DE MANEJO DO PERC 

4.1.8 Áreas de refúgio da ictiofauna 

Os tributários são utilizados por muitas 
espécies ícticas para refúgio e reprodução, fato 
ainda mais comum em rios que estão intercep-
tados pela construção de barragens. Na FIGURA 

21 a identificação destas áreas de refúgio. 

FIGURA 21: ÁREAS DE REFÚGIO DA ICTIOFAUNA 

 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 



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

UHCN 
 

 

RELATÓRIO EXECUTIVO 24 

4.1.9 Existência de acessos e corredores 
de dessedentação 

Atualmente, 88 acessos11 (com largura 
total, máxima, de 6m) permanecem efetivamen-
te em uso (51 localizados na margem direita e 
37 na esquerda). E, ainda, 97 corredores de 
dessedentação12 (com largura máxima de 10 
metros, sendo 56 na margem direita e 41 na 
esquerda).  

Para efeitos de cálculo do total de área 
utilizada da APP13 considerou-se que todos 
possuíssem a largura máxima. Assim, os cor-
redores ocupam 4,27ha ou 0,23% e os acessos 
11,56ha ou 0,61% do total da APP do reserva-
tório (1.877,88ha). 

FIGURA 22: ACESSOS PRÉ-EXISTENTES 

 

 

FOTO 19: CORREDOR DE DESSEDENTAÇÃO EM 
ABDON BATISTA 

 

4.2 Zoneamento de Usos 

O Zoneamento de Usos aqui proposto, 
abrange basicamente as áreas adquiridas para 
a implantação do Empreendimento (Canteiro 
de Obras, reservatório e sua APP).  

Com maior ou menor intensidade, a 

                                                
11

 Destes 88 acessos, 11 atualmente são utilizados também 

como corredores de dessedentação. Para efeitos do cálculo de 
área ocupada da APP estes acessos foram desconsiderados e 
computados somente as áreas equivalentes ao do corredor. 
12

 Os acessos para dessedentação são assegurados pela Lei 

Federal 9.433/97 e a CONAMA 020/86. 
13

 Não estão inclusos neste cálculo os acessos e/ou corredores 

dentro do Parque Estadual Rio Canoas. 

pressão do homem sobre o meio constituído 
pelo reservatório e pela sua APP deverá ocor-
rer, pois se trata de um fato que vem se repe-
tindo na prática, em diversos empreendimentos 
hidrelétricos brasileiros. O objetivo do Plano é 
ordená-lo de forma que este ocorra de forma 
menos impactante. 

Por questões de praticidade optou-se 
por minimizar o número de zonas sem prejuízo 
do resultado, pois independente do uso que 
seja licenciado/permitido, a área em questão 
será sempre parte da de preservação ambien-
tal do reservatório. Assim, o zoneamento foi 
proposto com cinco categorias de zonas. 

4.2.1 ZOU - Zona Operacional da Usina 

Basicamente é toda a área adquirida 
para a implantação do Canteiro de Obras e que 
abriga usos e edificações necessárias às ativi-
dades de manutenção e operação do empre-
endimento. O uso nesta zona é exclusivo do 
corpo técnico da Usina e/ou do pessoal ex-
pressamente autorizado por ele como no caso 
de técnicos terceirizados e dos grupos de visi-
tação. 

4.2.2 ZSU - Zona de Segurança da Usina 

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). 

FIGURA 23: TRECHOS DO MAPA DE ZONEAMENTO 

 

 

ZOU 

ZSU ZUR 

ZPR 
ZUR 

ZPA 

ZPR 
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4.2.3 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. São prioritariamente 
formadas por áreas que possuem, 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. 

FIGURA 24: INDICAÇÃO DAS ÁREAS CRÍTICAS 

 

4.2.4 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 admite a construção de 
novos ramais de interligação. 

4.2.5 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. 

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 25: DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE REFÚGIO 
DA ICTIOFAUNA 

 

FIGURA 26: PLACA INDICATIVA DA ÁREA DE PRO-
TEÇÃO À ICTIOFAUNA 

 

4.3 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). 

4.3.1 Recomendações Gerais 

Independente da zona, existem certas 
condicionantes comuns devem ser obedecidas, 

ÁREAS 

CRÍTICAS 

ZPR 

ZPA 

ZUR 

ZPR 

ZPR 

PARQUE ESTADUAL 

RIO CANOAS ZPR 

ZPA 
ZUR 

ÁREA DE REFÚGIO 

DA ICIOFAUNA 
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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. os projetos técnicos devem atender aos 
requisitos previstos nas legislações apli-
cáveis, sejam estas federais, estaduais 
e/ou municipais; 

c. quaisquer usos pretendidos tanto na 
água quanto na APP do reservatório 
não poderão comprometer as funções 
ambientais14 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; 

d. 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); 

e. 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; 

f. 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); 

g. nenhum uso não licenciado/autorizado 

                                                
14 

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. 

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; 

h. 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; 

i. 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; 

j. 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; 

k. no caso de corredores de dessedenta-
ção estes deverão ser cercados con-
forme padrão pré-estabelecido; 

l. 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;   

m. 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; 

n. nos casos de anulação, ou de desistên-
cia, do “Direito à Passagem” e/ou da 
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“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. 

 

A seguir, um fragmento da tabela do 
código contendo  o detalhamento  dos usos 
permitidos (possíveis) as condicionantes e a 
legislação básica, para cada zona específica. 
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TABELA 3: CÓDIGO DE USOS COM SUAS CONDICIONANTES, PARTICULARIDADES E RECOMENDAÇÕES POR ZONA 

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 

UTILIZAÇÃO E MELHORIA 
DE ACESSOS PREEXIS-

TENTES 

 As melhorias de acessos pré-existentes que envolvam algum nível de impacto ambiental 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. 

ATIVIDADES DE INTERES-
SE 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 
IMPACTO 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-
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. 

 Resolução CONAMA 369/2006. 

TRILHA PARA O ECOTU-
RISMO 

 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 o de área verde de domínio público ou de pólos turísticos e de lazer 
(implantados fora desta zona), mas nestes casos a liberação do uso por parte do empreendedor é vinculado à ob-
tenção da licença de todo o conjunto. 

 Resolução CONAMA 303/2002. 

 Resolução CONAMA 302/2002. 

 Resolução CONAMA 369/2006. 

ABASTECIMENTO HUMA-

NO DE ÁGUA (para a sa-
tisfação das necessida-

des 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 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 

 Resolução CONAMA 020/1986 

 Lei Estadual 9.748 de 30/11/1994 

 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 DESSE-
DENTAÇÃO DE ANIMAIS 

 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 

 Idem ao anterior 
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pelo Órgão Ambiental competente, além do licenciamento) para minimizar/ compensar o impacto ambiental decor-
rente deste uso na APP. 

RECUPERAÇÃO AMBIEN-
TAL 

 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 UTILIDA-
DE 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 priva-
dos 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 

 

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 BAIXO IM-
PACTO AMBIENTAL 

 Além das já citadas na ZPR, são consideradas atividades de baixo impacto ambiental: 

 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 
vigente. 

 Código Florestal Brasileiro. 

 Lei Federal 9.433/1997 (Política Nac. Recursos Hídricos) 

 NORMAN 03/2001. 

 Resolução CONAMA 303/2002, 302/2002 e 369/2006. 

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  

 NORMAN 03/2001. 

 Decreto Federal 895/2003 

 Resolução CONAMA 303/2002, 302/2002, 357/2005 e 
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%.  

 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 

 A dispensa de licenciamento depende de decisão por parte do órgão ambiental competente e à luz da legislação 
vigente. 

 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. 

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 
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. 

 Idem ao anterior. 

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 

 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 

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 - ver ZUR). 

 A dispensa de licenciamento depende de decisão por parte do órgão ambiental competente e à luz da legislação 
vigente. 

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-
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. 

 Código Florestal Brasileiro. 

 Lei Federal 6.766/1979 – Parcelamento do Solo Urbano. 

 Resolução CONAMA 303/2002. 

 Resolução CONAMA 302/2002. 

 Respeitar o Módulo Rural Municipal. 

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. 

ATIVIDADES DE UTILIDADE 
PÚBLICA E/OU DE INTERESSE 

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 

 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. 
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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 

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. 

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 dispensa de licenciamento depende de decisão por parte do órgão ambiental competente e à luz da legislação 
vigente. 

 Resolução CONAMA 369/2006. 

ABASTECIMENTO HUMANO 

DE ÁGUA (para a satisfação 
das necessidades de peque-
nos 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 DESSE-
DENTAÇÃO DE ANIMAIS. 

 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 AMBIENTAL 

 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. 

ZUR 
ZONA DE USO DO RESERVATÓRIO 

Constitui-se no corpo reservatório, excetuando-se a ZSU. 

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. 

NORMAN 03/2001 
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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 

 Habilitação de Arraes Amador ou categoria superior; 

Registro da embarcação na Capitânia ou Delegacia dos Portos. 

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 

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. 

 

OPERAÇÃO DE BALSAS 
Prever instalações/edificações adequadas, de apoio à atividade. NORMAN 03/2001 

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-
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. 

 Idem ao anterior 

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-  Idem ao anterior.  Idem ao anterior 



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

UHCN 
 

 

RELATÓRIO EXECUTIVO 34 

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 

MENTO DE COMUNIDADES RU-
RAIS 

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. 

 

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 apre-
sentar condições adequadas.  

 Somente é permitida criação de espécies que tenham sido previamente autorizadas pelo órgão ambiental com-
petente 

 Decreto Federal 895/2003 

PESCA ESPORTIVA 

 Licença de pescador amador obrigatória para os que utilizam 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. 

 

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 

 É permitido somente em caso eventual/emergencial, desde que não envolva a supressão e nem comprometa a  Ver ZPR e ZPA 
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ÁGUA regeneração e a manutenção da vegetação.  

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. 
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4.4 CARTOGRAFIA TEMÁTICA 

Uma base cartográfica pode ser concei-
tuada como o documento que representa um 
determinado espaço geográfico, apresentando 
características e especificações apropriadas 
em termos de escala, sistema de referência e 
projeção, completude, atualização e precisão. 
Deve ser capaz de representar com qualidade 
o espaço geográfico e de receber informações 
temáticas sobre os mais diversos assuntos. 

FIGURA 27: SUBDIVISÃO ADOTADA DOS MAPAS 

 

Foi adotado como padrão para os ma-
pas temáticos a escala 1:15.000 (Cartografia 
Base da região do Entorno, Mapa do Zonea-
mento e Cartas com Referências de Apoio à 
Navegação) totalizando 14 pranchas no forma-
to A3 (420 mm x 297 mm). Os mapas foram 

gerados dentro do sistema ArcGis (Esri,2010). 

4.4.1 Mapa do Zoneamento 

O mapa do zoneamento contém o sis-
tema viário da região, a delimitação das propri-
edades do cadastro, os cursos d’água (com as 
respectivas faixas ciliares), toponímias, etc.  

A área do Empreendimento UHCN foi 
subdividida em 5 zonas. Consta, também, a 
delimitação das áreas com características es-
peciais como as que foram objeto do monito-
ramento da estabilidade de encostas (indepen-
dente do seu grau de risco ou da ocorrência, ou 
não, de sua estabilização), os refúgios da ictio-
fauna e o trecho da APP confrontante com o 
Parque Estadual Rio Canoas e a localização/ 
identificação dos acessos e corredores de des-
sedentação existentes. No caso das áreas críti-
cas o seu uso é dependente das recomenda-
ções do Programa específico do PBA, os refú-
gios têm uso limitado (pesquisa, monitoramen-
to, limpeza da bacia de acumulação, etc) e a do 
Parque é vinculado/subordinado ao Plano de 
Manejo do PERC. 

A seguir, ilustrativamente são apresen-
tadas as 14 pranchas que compõe o zonea-
mento do PCAU da UHCN 

 

FIGURA 28: MAPA DO ZONEAMENTO – PRANCHA 01 
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FIGURA 29: MAPA DO ZONEAMENTO – PRANCHA 02 

 

FIGURA 30: MAPA DO ZONEAMENTO – PRANCHA 03 
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FIGURA 31: MAPA DO ZONEAMENTO – PRANCHA 04 

 

FIGURA 32: MAPA DO ZONEAMENTO – PRANCHA 05 
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FIGURA 33: MAPA DO ZONEAMENTO – PRANCHA 06 

 

FIGURA 34: MAPA DO ZONEAMENTO – PRANCHA 07 
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FIGURA 35: MAPA DO ZONEAMENTO – PRANCHA 08 

 

FIGURA 36: MAPA DO ZONEAMENTO – PRANCHA 09 
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FIGURA 37: MAPA DO ZONEAMENTO – PRANCHA 10 

 

FIGURA 38: MAPA DO ZONEAMENTO – PRANCHA 11 
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FIGURA 39: MAPA DO ZONEAMENTO – PRANCHA 12 

 

FIGURA 40: MAPA DO ZONEAMENTO – PRANCHA 13 
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FIGURA 41: MAPA DO ZONEAMENTO – PRANCHA 14 

 

4.4.2 Outros mapas do Plano 

A Cartografia da Região do Entorno 
abrange toda a área imageada na qual é so-
breposto o reservatório (nível máximo normal), 

sistema viário, rede hídrica, vilas, localidades e 
as obras da Usina, mantendo-se íntegra a ima-
gem do terreno, para sua melhor visualização.  

FIGURA 42: MODELO DA CARTOGRAFIA BASE DA REGIÃO DO ENTORNO – PRANCHA 01 

 
 

As Cartas com Referências de Apoio à 
Navegação (Cartas Náuticas) contêm a profun-
didade do lago, a toponímia dos acidentes ge-

rados com a sua formação (ilhas, pontas, baí-
as, enseadas, penínsulas, elevações e outros), 
os pontos de acesso e saídas de emergência 



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

UHCN 
 

 

RELATÓRIO EXECUTIVO 44 

existentes. As cartas mostram, complementar-
mente, a distância em quilômetros de determi-
nado local do reservatório até o barramento 

(Usina), a localização e o tipo das placas de 
sinalização do reservatório. 

FIGURA 43: CARTAS COM REFERÊNCIAS DE APOIO À NAVEGAÇÃO – PRANCHA 01  

 

 

4.5 Considerações 

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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5 GERAÇÃO DA IDENTIDADE DO 
LAGO 

O lago da Usina Hidrelétrica Campos 
Novos, além de servir para a produção de 
energia proporciona a possibilidade de diversos 
novos usos capazes de gerar novos negócios, 
renda e empregos. Outros proporcionarão lazer 
e recreação reduzindo uma carência existente 
por este tipo de atividade na região. Para tanto, 
além das características do reservatório e de 
sua APP, após a aprovação do plano pela FA-
TMA, o seu conteúdo deverá ser divulgado às 
autoridades municipais, instituições, empreen-
dedores e população em geral. 

Foram implantadas pela ENERCAN 
obras e facilidades de sua responsabilidade 
como a recomposição do sistema viário afeta-
do, relocação da população atingida, aquisição 
e revegetação da APP, sinalização marginal e 
de cortesia, sistema de correntes sinalizadoras 
e de bloqueio, programas de monitoramento do 
clima, da qualidade da água, etc. Além, desen-
volvidos produtos para servirem de referência à 
exploração dos potenciais do lago da UHCN 
além de outros para gerar desenvolvimento e 
renda para a população de seu entorno.  

Diante da efetivação destes usos, mes-
mo que parcialmente, surgem riscos à qualida-
de d’água (derramamento de óleos e combustí-
veis, lançamentos de efluentes líquidos, aban-
dono de embalagens plásticas dentre outros) e 
à salvaguarda da vida humana principalmente 
decorrente do fato de que mesmos ocorrem em 
um lago profundo já próximo das margens. 

Embora não exista a possibilidade de se 
evitar totalmente estes acidentes, o Empreen-
dedor tem a responsabilidade de tomar medi-
das que auxiliem na sua prevenção e na miti-
gação de eventuais danos que possam ser 
causados pelos mesmos.  

Dentro desta linha, para eliminar riscos 
severos, 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 nestas 
áreas e impedem fisicamente, dentro de limites, 
que tal aconteça.  

Como resposta aos riscos, decorrentes 
da alta profundidade do lago, foram elaborados 
diversos materiais informativos e instaladas 
placas de advertência junto aos principais 
acessos do lago  

No sentido de orientar os navegantes e 
motoristas foi implantada uma sinalização de 
orientação e de apoio na água e em terra (nos 
principais acessos), permitindo que o usuário 
oriente-se quanto da sua posição relativa no 
lago, saiba da existência de obstáculos sub-
mersos e encontre saídas em caso de emer-
gências.  

Foram desenvolvidos e distribuídos nas 
escolas da região dois livretos denominados 
“Cartilha aos Navegantes” e “Cartilha aos Pes-
cadores” na forma de estórias em quadrinhos, 
com o objetivo de conscientização da popula-
ção jovem das principais características do lago 
(riscos e possibilidades). Outro livreto produzi-
do denomina-se “Noções Gerais sobre energia 
elétrica de origem hidráulica no Brasil” e abor-
dou de forma sucinta o histórico da energia 
elétrica no Brasil, além das razões da implanta-
ção e do tipo de solução adotados no arranjo 
da UHCN. 

O presente capítulo descreve uma série 
de aspectos inerentes ao Empreendimento 
(Usina, Reservatório e sua APP) com exempli-
ficação dos usos possíveis e, ainda, os produ-
tos informativos elaborados para evidenciar as 
obras físicas envolvidas e tornar o lago conhe-
cido e razoavelmente seguro. O objetivo é 
apresentar formas de se apropriar das potenci-
alidades geradas, ou magnificadas, pelo Em-
preendimento, condição necessária para a ge-
ração da identidade do lago. Caso contrário, a 
tendência mais provável é que venha a predo-
minar, em seu entorno, um uso antrópico de 
caráter particular, individual, envolvendo formas 
de ocupações não legais e, na maioria das ve-
zes, desordenadas. Nesse processo espontâ-
neo a geração de empregos e renda é mínima 
e os riscos significativos.  

Todas as figuras são meramente ilustra-
tivas e indicativas de possibilidades que, para 
se tornarem reais, requererão sempre aprova-
ção 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; 

 subsídios técnicos para implantação de 
trilhas ecológicas. 

Para que os diversos atores locais, re-
presentados pelas autoridades municipais, se-
cretarias regionais (Lages e Campos Novos), 
Comitê Canoas, associações de classe, sindi-
catos, comunidades do entorno e empreende-
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dores possam inteirar-se do conteúdo do Plano 
e exercerem o seu papel, seja por atribuição ou 
por interesse, é necessário efetuar o repasse 
do conteúdo deste Plano. As ações de divulga-
ção ocorreram após a aprovação do Plano e 
poderão ser sistemáticas ou por demanda. 

A divulgação das características e po-
tencialidades do lago e do seu entorno será 
efetuada, também, pelo programa de educação 
ambiental, abordando os aspectos físicos, pa-
trimoniais e ambientais do lago de sua APP, as 
suas possibilidades de uso, entre outros. Seu 
objetivo central é o de promover a conservação 
ambiental das águas e da APP do reservatório.  

5.1 Ocupação Antrópica 

A ocupação antrópica é a apropriação 
do meio ambiente pelo homem, neste caso, 
com o uso do lago e de sua APP, sem excluir 
áreas de sua “bacia incremental”15, e, estes 
podem ocorrer de forma e intensidade variada.  

A potencialidade relacionada com a 
ocupação antrópica é normalmente entendida 
como resultante da disponibilidade de áreas 
aptas (com boas características e que estejam 
à venda a preço compatível), dotadas de infra-
estrutura básica (acessos, luz, telefonia, etc) e 
a atratividade do local. As áreas com estas 
características se localizam invariavelmente 
próximas ao lago, excluídas aquelas que pos-
suem atributos que a enquadram como de pre-
servação ambiental (APP do reservatório, Uni-
dades de Conservação, faixas ciliares, declivi-
dade excessiva, entre outras) como anterior-
mente abordado no capítulo Zoneamento e 
Código de Usos. Objetiva-se, neste capítulo, 
que as áreas venham a ser exploradas dentro 
de critérios conservacionistas, conferindo sus-
tentabilidade ao reservatório e sua APP. 

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 o subdivide 
em frações. Muitas não se encontram em “área 
de expansão urbana” que respalde os des-
membramentos efetuados ou o uso de tama-
nhos de lote inferiores ao módulo rural. 

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, a categoria 
de turismo esperado ou desejado, este não 

                                                
15

 Contribuição dos tributários situados entre o eixo da barragem 

e o final do reservatório. 

acontecerá num passe de mágica, sendo, por-
tanto, imprescindível conhecer as oportunida-
des de negócio efetivamente existentes no no-
vo contexto. Há necessidade de visão negócios 
para a escolha dos empreendimentos corretos 
e de recursos para realizá-los. 

Há também a possibilidade de que não 
venham a ocorrer empreendimentos de porte 
ou, ainda, que o fluxo de turistas seja inferior 
ao esperado. Neste caso, as oportunidades de 
recreação e lazer, pesca e piscicultura, dentre 
outros usos destinar-se-ão à população do en-
torno. Esta é uma possibilidade que não deve 
ser desprezada.  

Caberá aos municípios do entorno do 
reservatório estabelecer as regras quanto ao 
uso das terras confrontantes com sua APP, 
criando “áreas de expansão urbana, estabele-
cendo para elas um Zoneamento e um Código 
de Obras próprio. Estes não poderão ser confli-
tantes e nem alterarem as questões de com o 
Zoneamento e o Código de Usos proposto pelo 
presente Plano, sem prejuízo de outras leis que 
venham a ser criadas. 

A ocupação antrópica, a princípio, será 
mais intensa onde as condições forem mais 
favoráveis, envolvendo além das característi-
cas já mencionadas a disponibilidade de áreas 
propícias à ocupação efetiva (com pouca decli-
vidade e tipo de solo capaz de comportar edifi-
cações e arruamentos), a existência de outros 
atrativos associados nas proximidades e princi-
palmente as oportunidade de negócio (oferta 
de lotes). A prática efetiva de ocupação nas 
áreas confrontantes com a APP do reservatório 
vem mostrando um forte vínculo com esta últi-
ma condicionante.  

5.1.1 Características locais 

O lago de Campos Novos com seus 
53km de extensão e uma área de 34,6 km2 (8,7 
km² da calha do rio e 25,9 km² de terras margi-
nais inundadas), é pequeno comparativamente 
aos outros  empreendimentos da região. As 
larguras médias máximas chegam aos 550 m e 
as médias mínimas ficam em torno de 350 m. 

Os atrativos associados, no entorno 
imediato do reservatório se restringem a algu-
mas cachoeiras (que às vezes caem direta-
mente no reservatório), mirantes potencias e as 
Casas de Memória. Em compensação, há atra-
tivos expressivos situados entre o Passo do 
Pontão e a UHCN constituídos por cachoeiras, 
grutas, paredões, uma Pequena Central Hidre-
létrica, entre outros. Estes atrativos podem per-
feitamente fazer parte de um contexto ampliado 
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do reservatório da Usina Hidrelétrica Campos 
Novos para algumas temáticas vinculadas ao 

turismo. Podem também integrar um projeto 
consorciado de alcance mais abrangente. 

FIGURA 44: ATRATIVOS TURÍSTICOS NO ENTORNO 

 

FOTO 20: CASAS DE MEMÓRIA 

    

FOTO 21: CACHOEIRAS NO RESERVATÓRIO 

    

FOTO 22: MIRANTE MARGEM ESQUERDA DA USINA 

 

Uma análise expedita do reservatório e 
de seu entorno permite subdividi-la em três 
setores com potencial homogêneo para fins de 
ocupação (Ver FIGURA 45) sendo estas, em teo-
ria16, com potencial para uma ocupação mais 
                                                
16

 Esta avaliação técnica, embora baseada em uma análise de 

múltiplos aspectos pode ser contrariada na prática parcial ou 
totalmente. 

intensa no setor 2, secundariamente no setor 1 
e em detrimento do setor 3.  

FIGURA 45: SETORIZAÇÃO POR CARACTERÍSTICAS 
HOMOGÊNEAS 

 

FOTO 23: RELEVO TÍPICO DO SETOR 1 

 

O Setor 1 possui conta com significativa 
cobertura vegetal e relevo íngreme que contri-
buiu na formação de um reservatório com for-
mato de um rio alagado, ambos restritivos à 
ocupação. Os acessos ao lago, via de regra, 
deverão ser feitos por estradas preexistentes 
uma vez que construir novas implica, na maio-
ria das vezes, em impactos ambientais. 
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FOTO 24: ASPECTO TÍPICO DO SETOR 2 

 

Até a metade do Setor 2 as característi-
cas são, essencialmente, idênticas do Setor 1, 
com algumas exceções dotadas de privilegia-
das visões panorâmicas do lago. A partir da 
segunda metade, o relevo é mais ameno e 
apresenta grande potencial à ocupação. 

O Setor 3 com declividade suave possui 
restrição à ocupação por ser afetada pelo de-
plecionamento (mudança de nível das águas) 
que, mesmo eventual, prejudica a paisagem, 
dificulta a balneabilidade e o uso da água para 
diversas finalidades. A freqüência da ocorrên-
cia deste fenômeno no reservatório da UHCN é 

relativamente pequena, mas não desprezível. 

FOTO 25: ASPECTO TÍPICO DO SETOR 3 

 

FIGURA 46: DEPLECIONAMENTO EM ABDON BATIS-
TA/ ANITA GARIBALDI  

 

FIGURA 47: RELEVO E VEGETAÇÃO NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO 

 
Na FIGURA 47 observa-se a declividade 

do entorno do reservatório (limitadas à área 
restituída de 500 metros ao redor do reservató-
rio) e as cores representam: 

 VERMELHO = o solo não pode ficar sem 
cobertura vegetal (declividade entre 47 
a 100%) e são de preservação perma-
nente (superiores a 100%); 

 AMARELO = a exploração só é admitida 
se sustentada por cobertura florestal, 
podem ser parceladas, porém sem fins 
urbanos (declividade entre 31 e 47%); 

 IMAGEM DE SATÉLITE = não possui restri-

ção de uso por declividade (inclinação 
inferior a 30%), porém se houver vege-
tação em estágio médio e avançado de 
regeneração o uso é restrito. 

FIGURA 48: DETALHE A DA FIGURA 47 
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FIGURA 49: DETALHE DA FIGURA 47 

 
 

5.1.2 Análise inicial das potencialidades 

FIGURA 50: ÁREAS POTENCIAIS À OCUPAÇÃO AN-
TRÓPICA (ANTES DO ENCHIMENTO) 

 

Antes do enchimento do lago foram ca-
dastradas nove áreas como mais favoráveis à 
ocupação, após análise de parâmetros como:  

 disponibilidade de área: consiste área 
efetivamente utilizável (pouca declivida-
de além de outros impeditivos); 

 qualidade ambiental do sítio: são consi-
deradas os solos, a geomorfologia e a 
cobertura vegetal; 

 panoramicidade: é o potencial panorâ-
mico, a partir das áreas consideradas 
aptas para ocupação antrópica; 

 acessibilidade: consiste na facilidade de 
acesso a partir das prováveis origens 
dos usuários do lago e de seu entorno; 

 condições portuárias: consiste na dis-
ponibilidade de locais para construção 

de pátio ou garagem coberta e, até 
mesmo, de um clube. Associadamente, 
o fato de existir local para um porto 
abrigado de ventos e com bom calado; 

 restrições de uso: são aquelas que im-
pedem de alguma forma o uso pleno da 
área, independente de sua natureza; 

 atrações associadas: elementos natu-
rais ou artificiais significativos como gru-
tas, cascatas, casas de memória e a 
própria Usina; 

 orientação geográfica favorável: consi-
derada, quando não estiver demasia-
damente exposta ao vento sul e permitir 
boas horas diárias de exposição solar; 

 apoio logístico: facilidades de acesso ou 
proximidade de centros prestadores de 
serviços (manutenção mecânica, abas-
tecimento de combustível e gêneros 
alimentícios, primeiros socorros e co-
municação - telefonia, internet, etc); 

 potencial de polarização: estimativa da 
capacidade de determinado local atrair 
pessoas, principalmente considerando a 
distância aos centros e a demanda po-
tencial de atrações estimada. 

Na prática, verificou-se que estes parâ-
metros são relativos e servem apenas para um 
exercício teórico indicativo de tendências.  

Por fim, poderão ocorrer intervenções, 
envolvendo investimentos criativos, capazes de 
interferir de forma considerável nos resultados 
até agora estimados. 

A prática tem revelado que a condicio-
nante “oportunidade de negócio” é a que de-
termina onde ocorrerão os usos uma vez que 
algumas, mesmo que com os melhores atribu-
tos, nem sempre estão à venda ou seu preço é 
proibitivo para o poder aquisitivo regional. 
 

5.1.3 Ocupação efetiva 

FIGURA 51: OCUPAÇÃO ANTRÓPICA ATUAL  

 
(EM VERMELHO AS EFETIVAMENTE OCUPADAS E AS EM VERDE AS POTENCIAIS) 
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Após o enchimento do lago ocorreram 
ocupações espontâneas nas áreas 2, 5 e 6 que 
confirmaram as macro-tendências previstas no 
Plano de 2004, da área 3 já existia e as das 
áreas 1 e 4 foi ditada pela “oportunidade de 
negócio”, parâmetro extremamente decisório 
na escolha dos locais efetivamente ocupados. 
Esta é uma questão de mercado e de oportuni-
dade que apenas é reconhecida, muitas vezes, 
com o decorrer do tempo. (ver FIGURA 51) 

A seguir o detalhe destas áreas, sobre o 
imageamento de satélite e fotos das que se 
encontram com o uso efetivado. 
 

FIGURA 52: ÁREA 6 (ANITA GARIBALDI) SOBRE 
IMAGEM DE SATÉLITE E FOTOS 

 

 

  

FIGURA 53: ÁREA 5 (ABDON BATISTA) SOBRE IMA-
GEM DE SATÉLITE E FOTOS 

 

 

  

FIGURA 54: ÁREA 4 (CAMPOS NOVOS) SOBRE IMA-
GEM DE SATÉLITE 

 

 

 

 

FIGURA 55: ÁREA 3 (CAMPOS NOVOS) SOBRE IMA-
GEM DE SATÉLITE E FOTOS 

 

 

  

FIGURA 56: ÁREA 2 (CAMPOS NOVOS) SOBRE IMA-
GEM DE SATÉLITE E FOTOS 

 

 

  

FIGURA 57: ÁREA 1 (CAMPOS NOVOS) SOBRE IMA-
GEM DE SATÉLITE E FOTOS 

 

 
 

 

FIGURA 58: ÁREA (COM POTENCIALIDADE) 7 - EM 
CELSO RAMOS 
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FIGURA 59: ÁREA (COM POTENCIALIDADE) 8 - EM 
CELSO RAMOS 

 

5.2 Equipamentos Náuticos 

A seguir é apresentado um estudo de 
um Clube Náutico. Mais do que o resultado 
arquitetônico o que se procurou foi sugerir um 
programa de necessidades, isto é, as diversas 
funções envolvidas neste tipo de equipamento, 
a princípio. 

O estudo possui plantas baixas onde 
consta a compartimentação (programa) e as 
dimensões, sempre a título sugestivo. 

FIGURA 60: CLUBE NÁUTICO REFERENCIAL 

 

FIGURA 61: VISTA DO RESTAURANTE 

 

FIGURA 62: VISTA ÁREA DO CONJUNTO 

 

Seguem outros modelos de equipamen-
tos náuticos adequados a variação de nível do 
lago que operará entre dois níveis (máximo e 
mínimo) que têm entre si um desnível de até 5 
metros. Sempre devem-se considerar as carac-
terísticas locais para escolher a melhor solu-
ção, que são variáveis, como segue.  

FIGURA 63: DOCA MOLHADA COM GARAGEM  

 

FIGURA 64: DOCA MOLHADA E PÓRTICO MÓVEL 

 

FIGURA 65: PÓRTICO DE IÇAMENTO COM BARCO 

 

FIGURA 66: INTERIOR DE UM DRY-STAK 
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5.3 Estudo de Roteiros Turísticos 

No presente caso os Roteiros Turísticos 
são apresentados como uma das potencialida-
des que podem integrar planos turísticos, como 
uma atividade complementar. 

Assim foram propostos 3 (três) roteiros 
mistos, com trajetos em terra e no lago. 

FIGURA 67: O ROTEIRO DAS CACHOEIRAS 

 

FIGURA 68: ROTEIRO DAS ÁGUAS 1 

 

FIGURA 69: ROTEIRO DAS ÁGUAS 2 

 

O primeiro roteiro, denominado de Ro-
teiro das Cachoeiras, desenvolve-se entre 
Campos Novos, o Passo do Pontão (ponte so-
bre o Rio Pelotas na BR-470), sobre o Rio Ca-
noas (trecho), sobre o rio Pelotas (trecho) e a 
UHCN. Além das PCH Ivo Silveira e Furna do 
Brechó, é no entorno destes eixos aquáticos e 
proximidades que existe a maior concentração 
de cachoeiras no Brasil.  

5.4 Estudo de Trilhas Ecológicas 

No contexto dos Usos Múltiplos do re-
servatório as trilhas podem existir em comple-
mento a um projeto maior, seja ele um empre-
endimento ou um Plano de Turismo ou configu-
rar-se em um atrativo isolado. A região do en-
torno da UHCN mais propícia para implantação 
de trilhas de contemplação é delimitada pelo 
círculo verde na FIGURA 70, junto ao Parque 
Estadual Rio Canoas.  

FIGURA 70: REGIÃO COM POTENCIAL PARA IM-
PLANTAÇÃO DE TRILHAS  

 

5.5 Materiais de Divulgação Diversos 

Os materiais produzidos (cartilhas, fo-
lhetos, “banners”, mapas temáticos entre ou-
tros) para promover o conhecimento das carac-
terísticas do lago, enfocando suas oportunida-
des de usos múltiplos ou dos riscos envolvidos, 
objetivando a segurança dos usuários, foram 
distribuídos principalmente nas escolas dos 
municípios lindeiros. 

FIGURA 71: TRECHO DA “CARTA NÁUTICA”  
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FIGURA 72: CAPA DA CARTILHA AOS USUÁRIOS DO 
LAGO 

 
 

 

FIGURA 73: BANNER DAS TRILHAS ECOLÓGICAS 

 

FIGURA 74: BANNER DAS CACHOEIRAS 

 

 

5.6 Sinalização Marginal de Segurança, 
orientação e cortesia 

FIGURA 75: PLACA DE SEGURANÇA 

 

Trata-se de um conjunto de placas con-
tendo simbologias específicas (como a sinali-
zação de trânsito) para orientar, informar e 
promover a segurança dos usuários do lago 
principalmente quando embarcados. 
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Esta sinalização foi projetada e se en-
contra implantada desde o enchimento do lago. 

5.7 Operação do Reservatório 

O nível do reservatório formado pela 
UHCN variará entre a cota 655 e 660 m (nível 
mais freqüente), podendo alcançar, quando de 
cheias excepcionais, valores maiores. Para 
tanto as estruturas e o vertedouro foram di-
mensionadas para um nível máximo de 665 
metros (Nível Máximo Maximorum), qual seja, 
há um folga de 5 metros que devem ser credi-
tadas a fatores de segurança.  

5.7.1 A UHCN como parte integrante de um 
sistema 

A UHCN está localizada imediatamente 
a montante (acima) do reservatório da UHMA 
(Machadinho), que além de Campos Novos 
recebe também a contribuição da UHBG (Usina 
Hidrelétrica Barra Grande). As descargas natu-
rais destas duas usinas são armazenadas por 
certo tempo no reservatório da UHMA para, 
quando necessário, serem descarregadas pe-
los seus órgãos de descarga (turbinas e verte-
douro). Em verdade, este processo de armaze-
namento e subseqüente repasse dos volumes 
afluentes para o trecho de jusante de um apro-
veitamento, é o que se denomina de “regulari-
zação de vazões naturais”. Os procedimentos 
que disciplinam as vazões que devem ser ver-
tidas são de responsabilidade exclusiva da 
ONS – Operador Nacional do Sistema e não do 
concessionário que opera a Usina, que apenas 
é consultado quando necessário.  

FIGURA 76: APROVEITAMENTOS CONSTRUÍDOS OU 
EM CONSTRUÇÃO COM OPERAÇÃO INTEGRADA 

 

O Bacia do Rio Uruguai tem um poten-
cial estimado de 8.279 MW do qual 5.555 Mw 
(67%) já estão sendo explorados (21% usinas 
hidrelétricas e 79% PCH’s) e 2.724 MW consti-
tuem-se em potencial ainda existente (entre as 
usinas em construção, outorgadas e inventari-
adas). 

Estas usinas pertencem a diversos con-
cessionários. Não é admissível pensar que a 
operação das mesmas pudesse ocorrer a partir 
de decisões independentes, por maior boa von-
tade que houvesse entre as partes envolvidas. 
A centralização operativa se impõe. 

Percebe-se do exposto que, tanto para 
integração das gerações na Bacia do Rio Uru-
guai quando a decisão da transferências de 
blocos de energia entre regiões, o papel do 
ONS é de fundamental importância. 

5.7.2 geração de energia e controle de 
cheias 

A capacidade de armazenamento do 
conjunto de usinas é fundamental para a regu-
larização de volumes destinados a geração de 
energia elétrica e para o amortecimento de 
vazões de enchentes (diminuição das cheias). 
É importante haver clareza na identificação 
desses dois objetivos quando se definem as 
características e o dimensionamento de um 
aproveitamento composto de estrutura de bar-
ramento (barragem) e órgãos de descarga (tur-
binas, 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 
gerar energia elétrica, utiliza-se o reser-
vatório para armazenar volumes em ex-
cesso durante períodos de cheias, tur-
binando-os em períodos de estiagem. A 
meta permanente é de armazenar vo-
lumes de espera para uma futura utili-
zação; 

FIGURA 77: RESERVATÓRIO PARA GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

 

a) no segundo caso, para se con-
trolar vazões de cheias é neces-
sário reservar um espaço vazio 
no reservatório para, no momen-
to adequado, armazenar os vo-
lumes em excesso e descarregar 
apenas vazões que não afetem 
as áreas marginais de jusante. 
Após a normalização do regime 
de vazões do rio, o espaço vazio 
é recuperado para a prevenção 
contra novos eventos extremos. 
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Neste caso a meta é de se man-
ter um espaço vazio disponível 
para o futuro armazenamento de 
volumes excedentes que pos-
sam provocar danos a jusante. 

FIGURA 78: RESERVATÓRIO PARA CONTROLE DE 
CHEIAS 

 

Em todos os aproveitamentos implanta-
dos na bacia do Rio Uruguai, a finalidade prin-
cipal é de geração de energia elétrica. Mesmo 
assim, decorrente dos fatores de segurança 
adotados em cada usina, elas adquirem a ca-
pacidade, maior ou menor, de evitar as peque-
nas cheias e diminuir as maiores.  

5.7.3 características do reservatório 

Para se estimar as tendências da quali-
dade das águas do reservatório é preciso ana-
lisar os fatores que se associam para a sua 
determinação. Um fator positivo é o tempo de 
residência médio, volume total armazenado e o 
volume d’água médio (dados históricos) que 
entra no reservatório, de cerca de 57 dias. Po-
rém, o aporte de material flutuante no reserva-
tório é um fator negativo, podendo prejudicar 
usos como o de balneários.  

FOTO 26: TURBIDEZ APÓS CHUVAS 

 

A balneabilidade poderá ser prejudicada 
nos períodos posteriores às chuvas, uma vez 
que as boas práticas de cultivo ainda são insu-
ficientes para evitar o carreamento de partícu-
las sólidas que deixam a água turva, ou popu-
larmente “suja”, o que requer algum tempo para 
voltar ao normal. Este fenômeno é mais acen-
tuado no verão devido à frequência de chuvas 
fortes, mesmo de curta duração, como ocor-
rem. 

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 definem a renovação da água acumulada e 
pelo poder de depuração do corpo hídrico. As-
sim, as medidas de gestão de sua bacia têm 
influência direta sobre sua qualidade ambiental.  

FOTO 27: MACRÓFITAS NO RESERVATÓRIO ITÁ 

 

5.7.4 Efeitos do deplecionamento 

É preciso ter em conta que as áreas ra-
sas do leito do reservatório ficarão expostas 
quando o nível da água estiver baixo, deixando 
a mostra, na maioria destes casos, áreas co-
bertas com lama. Assim, são áreas desfavorá-
veis à ocupação para fins de lazer, quer pelo 
empobrecimento da paisagem quer por exigi-
rem maiores investimentos quando da constru-
ção de estruturas de acesso a água (trapiches, 
rampas e assemelhados). 

Caso se opte pela construção de praias 
em áreas com tais características, recomenda-
se a utilização de camada de areia ou seixos 
para minimizar estes efeitos. É extremamente 
mais fácil escolher locais melhor adequados do 
que corrigir este atributo negativo. Este fenô-
meno encontra-se demarcado nas Cartas com 
Referências de Apoio à Navegação (Cartas 
Náuticas). 

FOTO 28: EFEITO DO DEPLECIONAMENTO 

 

Na foto acima aparecem duas rampas 
construídas em local com deplecionamento 
semelhante ao reservatório de Campos Novos. 
Podemos notar que a área à esquerda, devido 
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à tendência de acumular lama, foi coberta com 
cascalho.  

FIGURA 79: TRECHO DAS Áreas MAIS AFETADAS 
PELO DEPLECIONAMENTO 

 

5.8 Contingências Extraordinárias 

Consistem em planos de ação para a 
redução de danos potenciais ou efetivos resul-
tantes de acidentes de natureza ambiental ou 
não, que podem ocorrer no lago ou mesmo na 
bacia de contribuição lateral. Inclui uma descri-
ção de características de cada tipo de acidente 
e os fluxogramas das ações necessárias para 
solucioná-los ou mitigá-los e de quem são as 
responsabilidades para cada ocorrência. 

5.9 Educação Ambiental 

A educação ambiental, neste caso, tem 
como objetivo transmitir o conhecimento relati-
vo às questões específicas do reservatório para 
que o uso do mesmo e de suas margens venha 
a ocorrer dentro dos princípios de desenvolvi-
mento sustentável e da conservação ambiental.  

Para atingir este objetivo vêm sendo 
desenvolvidas ações sistemáticas de médio 
prazo através de programa de Assistência Téc-
nica e Social que a ENERCAN efetua, não só 
nas comunidades do entorno do reservatório 
mas em todos os municípios lindeiros.  

Diversas outras ações pontuais foram 
ou vêm sendo executadas desde o período 
anterior ao enchimento no qual foram produzi-
das Cartilhas e outros materiais que promovem 
o conhecimento das características do lago. 

Outra ação importante que vem ocor-
rendo sistematicamente são os cursos de trei-
namento ministrados à Polícia Ambiental. Eles 
permitem que as ações da mesma possam 
ocorrer com conhecimento de causa, o que as 
torna mais objetivas reduzindo contestações. 

A partir da aprovação do PCAU serão 
realizadas ações de divulgação para repassar 
aos usuários questões importantes sobre a 
operacionalização do plano (Zoneamento e 
Código de Usos, Geração da Identidade do 
Lago dentro outros assuntos). 

 

6 RESPONSABILIDADES ENVOLVIDAS 

IMAGEM 1: ENTIDADES, ÓRGÃOS QUE IRÃO GERENCIAR O RESERVATÓRIO E ÁREAS MARGINAIS 
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6.1 ANEEL – Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica 

Este órgão federal, entre outras atribui-
ções principalmente ligadas à produção de 
energia elétrica, tem a função de regulamentar, 
arrecadar e distribuir os recursos financeiros 
arrecadados com a CFURH.  

6.2 IPHAN – Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional 

Tem a atribuição (missão) de promover 
e coordenar o processo de preservação do 
Patrimônio Cultural Brasileiro para fortalecer 
identidades, garantir o direito à memória e con-
tribuir para o desenvolvimento socioeconômico 
do país. No caso da UHCN a sua ação está 
dominantemente centrada no salvamento e 
preservação do patrimônio, cultural e paisagís-
tico e arqueológico na região do entorno ao 
reservatório. 

6.3 DNPM – Departamento Nacional de 
Produção Mineral 

Tem por atribuição promover o planeja-
mento e o fomento da exploração mineral, bem 
como assegurar, controlar e fiscalizar o exercí-
cio das atividades de mineração em todo o Ter-
ritório Nacional. Para o caso específico de 
Campos Novos o DNPM tem a atribuição de 
conceder “Outorga de Lavra” para extração de 
Areia e outros minerais tanto no reservatório 
quanto no entorno dele. 

6.4 INCRA – Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária 

O Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA, dentre outras atri-
buições é responsável pelo parcelamento, para 
fins urbanos, de imóvel rural localizado fora da 
zona urbana ou de expansão urbana. Assim, 
qualquer parcelamento de imóvel matriculado 
no INCRA à beira do lago deve precedido de... 

6.5 IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 

É o órgão responsável pelo licencia-
mento ambiental de empreendimentos e ativi-
dades com significativo impacto ambiental. De-
pendendo do caso, delega esta responsabilida-
de aos órgãos estaduais, total ou parcialmente. 

Quando de licenciamento de Barragens, 
a princípio o licenciamento cabe ao IBAMA em 
caso de rios federais, enquanto que os de natu-
reza estadual, como o caso de rio Canoas, ca-
be aos órgãos estaduais. 

6.6 FATMA – Fundação do Meio Ambien-
te 

É o órgão ambiental do Estado de Santa 
Catarina que tem a responsabilidade de fiscali-
zar, licenciar e autorizar atividades e empreen-
dimentos instalados dentro do território estadu-
al que não sejam de competência do IBAMA ou 
por ele assumidos em casos extraordinários. 

6.7 ANA – Agência Nacional de Águas 

A Agência Nacional de Águas tem como 
missão implementar e coordenar a gestão 
compartilhada e integrada dos recursos hídri-
cos e regular o acesso a água, promovendo o 
seu uso sustentável em benefício da atual e 
das futuras gerações. 

6.8 SDS – Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Econômico Sustentá-
vel 

Este órgão estadual, entre diversas ou-
tras atribuições relacionadas ao desenvolvi-
mento sustentável, é responsável pela outorga 
de uso da água do reservatório da UHCN (para 
irrigação, abastecimento público ou industrial, 
dentre outros) não conflitantes com a geração 
de energia.  

6.9 Ministério da Pesca e Aquicultura 

Ao Ministério da Pesca, compete a for-
mulação de políticas e diretrizes, em articula-
ção com o Distrito Federal, Estados e Municí-
pios, para o desenvolvimento e o fomento da 
produção pesqueira e aqüícola, promover a 
execução e a avaliação de medidas, programas 
e projetos de apoio ao desenvolvimento da 
pesca artesanal e industrial, bem como as 
ações voltadas à implantação de infra-estrutura 
de apoio, comercialização, normatização, su-
pervisão e coordenação da produção de pes-
cado em águas públicas e privadas. 

6.10 Secretaria de Estado da Agricultura e 
Pesca 

Compete à Secretaria conciliar o equilí-
brio entre o princípio da sustentabilidade dos 
recursos pesqueiros e a obtenção de melhores 
resultados econômicos e sociais, calculando, 
autorizando, estabelecendo e regulamentando 
as atividades. 

6.11 Delegacia da Capitania dos Portos 
de Itajaí 

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 
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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. 

6.12 Comitê Canoas  

Órgão colegiado de caráter consultivo e 
deliberativo de nível regional, vinculado ao 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - 
CERH, responsável pelo gerenciamento da da 
Bacia Hidrográfica do Rio Canoas, promoção 
do debate e articulação das entidades interve-
nientes na bacia. Cabe ao Comitê arbitrar os 
conflitos relacionados aos recursos hídricos, 
aprovar e acompanhar a execução do Plano de 
Recursos e estabelecer os mecanismos de 
cobrança pelo uso de recursos hídricos suge-
rindo os valores a serem cobrados. 

6.13 Prefeituras Municipais 

Têm a atribuição de planejar e discipli-
nar o uso das áreas marginais ao reservatório 
externas a APP do reservatório. Assim, cabe-
lhe estabelecer um Zoneamento e um Código 
de Usos e a aprovação dos projetos urbanísti-
cos (loteamentos) e arquitetônicos, fiscalizar a 
sua implantação e a emissão do respectivo 
“Habite-se”. Por delegação (Convênio ou outro 
instrumento legal) poderá se tornar habilitado a 
licenciar intervenções de baixo impacto ambi-
ental, conforme disciplinado pela Resolução 
CONAMA no 369.  

6.14 ENERCAN – Campos Novos Energia 
S.A. 

O Empreendedor tem a responsabilida-
de de gerenciar e operar o reservatório, visan-
do alcançar ou manter os parâmetros ambien-
tais em níveis aceitáveis, consideradas as con-
dicionantes exigidas pelo órgão ambiental em 
suas respectivas renovações de Licença de 
Operação (LO). Na qualidade de proprietário da 
APP do reservatório, cabe-lhe a emissão do 
direito a passagem para novos acessos e o 
comodato das áreas necessárias à implantação 
de obras físicas de qualquer natureza, que via 
de regra, deverão estar respaldadas pelo devi-
do licenciamento ambiental (ex.: estruturas de 
apoio para a entrada /saída de embarcações 
d’água),  

Cabe também ao empreendedor: 

a) disponibilizar o PCAU (ver item a se-
guir); 

b) divulgar as características do lago vin-
culado ao Plano aprovado, através de 
educação ambiental específica, com 
palestras e outros meios; 

c) divulgar o potencial dos diversos usos 
potenciais do reservatório (Usos Múlti-
plos); 

d) manter equipe de monitoramento e fis-
calização ambiental e sócio-patrimonial;  

e) estabelecer a metodologia, os meca-
nismos e instrumentos para operaciona-
lização do PCAU. 

Os consórcios intermunicipais e as as-
sociações de municípios são instrumentos, 
existentes em outros empreendimentos, que 
poderão ser criados para que haja um planeja-
mento comum e integrado, visando obter uma 
economia de escala e uma associação de inte-
resses. 

7 MATERAL DISPONIBILIZADO 
PELO EMPREENDEDOR 

Será disponibilizada uma via impressa e 
outra digital às Prefeituras, Comitê Canoas, 
Secretaria de Desenvolvimento Regional, As-
sociações e outras entidades diretamente vin-
culadas ao Plano todo o seu conteúdo, que se 
subdivide nos seguintes materiais: 

7.1 Relatório Consolidado do PCAU 

 Capítulo I Diagnóstico; 

 Capítulo II Prognóstico; 

 Capítulo III Zoneamento e Código de Uso; 

 Capítulo IV Geração da Identidade do Lago; 

 Capítulo V Contingências Extraordinárias. 

7.2 Volume Anexo 

 Anexo I Legislação Vinculada; 

 Anexo II Responsabilidades Institucionais; 

 Anexo III Política de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos no Brasil; 

 Anexo IV Subsídios à Educação Ambiental; 

 Anexo V Subsídios do Projeto Básico Am-
biental; 

 Anexo VI Cartografia da Região do Entorno 
do Reservatório; 

 Anexo VII Cartas com Referências de Apoio 
à Navegação. 
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7.3 Relatório Executivo  

 Capítulo I Introdução Histórica; 

 Capítulo II Diagnóstico da Região; 

 Capítulo III Prognóstico; 

 Capítulo IV Conservação Ambiental; 

 Capítulo V Geração da Identidade do Lago; 

 Capítulo VI Responsabilidades Envolvidas; 

 Capítulo VII Material Disponibilizado pelo 
Empreendedor. 

7.4 Cartografia 

 Mapa da Região do Entorno do Reservató-
rio (1:15000, 14 pranchas, A3) 

 Cartografia do Zoneamento de Usos (escala 
1:15000, em 14 pranchas A3) 

 Cartografia com Referências de Apoio à 
Navegação (escala 1:15000, em 14 pran-
chas A3) 
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E Q U I P E  T É C N I C A  E  R E F E R Ê N C I A S  
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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 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 
 


