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2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A PCH Tambaú, empreendimento objeto deste plano que contempla o uso 

do entorno do reservatório, se trata de uma pequena central hidrelétrica, 

atividade que consiste em barragem para geração de energia, com potência 

instalada de 8,8 MW. 

A mesma está alocada no município de Erval Seco, no estado do Rio 

Grande do Sul, mais precisamente junto ao Rio Guarita. A área faz limite com os 

municípios de Redentora, Seberi, Taquaruçu do Sul e Palmitinho, todos estes 

situados dentro do estado do Rio Grande do Sul. 

Como principal acesso cita-se a BR 386 e a BR 158, que interliga a região 

do Alto Uruguai com a capital do estado de RS, apresentando-se em bom estado. 

Para acessar ao local de operação da central hidrelétrica, utiliza- se uma via 

estadual em bom estado, asfaltada, e posteriormente uma via de chão batido, a 

qual não é movimentada. 

Segue abaixo imagens de satélite e projeto contemplando toda a extensão 

da PCH TAMBAÚ. 
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Figura 1 – Imagem de satélite demonstrando toda área utilizada pela PCH. 
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Figura 2 – Imagem de satélite demonstrando toda área utilizada para o reservatório. 
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3. JUSTIFICATIVA 

A definição de zonas para a utilização compartilhada do reservatório e seu 

entorno tem como premissa aproximar os usos atuais da área de estudo e os 

usos mais coerentes de acordo com a estrutura institucional e econômica, bem 

como a proteção do ambiente no seu conjunto. 

O PACUERA procura desenvolver atividades de planejamento, controle 

ambiental e operacional para compatibilizar interesses diversos em relação à 

utilização das suas águas e dos solos no seu entorno, a fim de evitar degradação 

ambiental e maximizar benefícios socioeconômicos que poderão decorrer do 

empreendimento. Essencial para que este objetivo seja atingido é o 

compartilhamento de ações para disciplinar atividades antrópicas e manter áreas 

de cobertura vegetal e biodiversidade adequadas para garantir a conservação 

ambiental e, em especial, dos recursos hídricos na bacia. 

 

4. ASPECTOS LEGAIS 

O presente Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de 

Reservatório Artificial, requerido entre as condicionantes da LO N° 280/2013- DL, 

se fundamente na Resolução CONAMA nº 302/2002, que o define como: 

“conjunto de diretrizes e proposições com o objetivo de disciplinar a 

conservação, recuperação, o uso e ocupação do entorno do reservatório artificial 

“... 

“O empreendedor, no âmbito do procedimento de licenciamento 

ambiental, deve elaborar o plano ambiental de conservação e uso do entorno de 

reservatório artificial em conformidade com o termo de referência expedido pelo 

órgão ambiental competente, para os reservatórios artificiais destinados à 

geração de energia e abastecimento público”. 

Alguns parágrafos complementam e detalham procedimentos deste 

Plano: 
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“§ 1º Cabe ao órgão ambiental competente aprovar o plano ambiental de 

conservação e uso do entorno dos reservatórios artificiais, considerando o plano 

de recursos hídricos, quando houver, sem prejuízo do procedimento de 

licenciamento ambiental. 

§ 2º A aprovação do plano ambiental de conservação e uso do entorno 

dos reservatórios artificiais deverá ser precedida da realização de consulta 

pública, sob pena de nulidade do ato administrativo, na forma da Resolução 

CONAMA nº 09, de 3 de dezembro de 1987, naquilo que for aplicável, 

informando-se ao Ministério Público com antecedência de trinta dias da 

respectiva data. 

§ 3º Na análise do plano ambiental de conservação e uso de que trata 

este artigo, será ouvido o respectivo comitê de bacia hidrográfica, quando 

houver. 

§ 4º O plano ambiental de conservação e uso poderá indicar áreas para 

implantação de polos turísticos e lazer no entorno do reservatório artificial, que 

não poderão exceder a dez por cento da área total do seu entorno. 

 

5. OBJETIVO 

Este Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno tem como 

objetivo construir uma linha de responsabilidades entre o empreendimento e sua 

respectiva vizinhança. Destaca-se que o mesmo visa a disciplinar conservação, 

recuperação das áreas de entorno do Reservatório, estendendo- se e 

interligando aquelas áreas com os usos da área de domínio do empreendimento. 

Para atendimento do objetivo, este plano identificou as características da 

área do projeto hidrelétrico e das áreas de seu entorno imediato até 1000 metros 

a contar da cota máxima de inundação da barragem. O Mapa do Anexo II mostra 

a área de abrangência e ocupações atuais da área deste PACUERA. 
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Foram usados como elementos de planejamento, a legislação ambiental 

cabível ao gênero deste empreendimento e os estudos ambientais precedentes, 

nestes incluídos os das AID - Área de Influência Direta e ADA – Área Diretamente 

Afetada do empreendimento. 

Houve a necessidade de se considerar duas situações espaciais da área 

dominial da PCH, compreendida na ADA, que incluiu as águas represadas e sua 

área de preservação permanente e as áreas dos imóveis particulares lindeiros 

ao aproveitamento hidrelétrico. 

Foram identificadas as influências mútuas entre o empreendimento e a 

vizinhança do aproveitamento, com vistas a identificar necessidades e seu 

atendimento tanto da parte do empreendimento como da população lindeira. 

Estas necessidades foram detectadas através das oficinas aplicadas, conforme 

documento em anexo (Anexo 6). 

A escala do PACUERA, portanto, é municipal abrangendo apenas o 

município de Erval Seco, localizado no estado do Rio Grande do Sul. 

 

6. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO 

O Zoneamento proposto teve como base o Diagnóstico Socioambiental, 

levantado por dados primários e secundários, levando em consideração as 

características do meio físico, biótico e socioambiental identificado na área de 

estudo. 

Também foram analisados os dispositivos legais, estudos técnicos e 

documentos existentes na área onde está inserido empreendimento. Através dos 

dados obtidos no diagnóstico, foi realizada a caracterização de áreas quanto às 

suas aptidões e restrições às atividades já em desenvolvimento e à serem 

implantadas, além de indicar as áreas que possam ser preservadas. 

O Zoneamento foi realizado na faixa mínima de 1.000 metros no entorno 

do reservatório. Para a elaboração do zoneamento, foram adotadas diretrizes, 

que estabelecem critérios e pesos de significância para a preservação, 

recuperação e utilização das zonas delimitadas. Para análise foram definidos 
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dois níveis: Áreas e Zonas. Define-se como “área” as porções de território com 

uso atual característico enquanto a “zona” determina os usos potenciais para o 

Uso do solo e da água. Para este estudo as zonas foram divididas em zonas do 

uso do solo e zonas do uso da água. Para a categoria de zonas de uso do solo 

foram estabelecidas sete diferentes zonas, a seguir: 

 Zona de Segurança da Usina (ZSU) 

 Zona de Segurança do Reservatório (ZSR) 

 Zona Preferencial para Uso de Acesso ao Rio e Lazer (ZPUARL) 

 Zona Preferencial para Ocupação Urbana (ZPOU) 

 Zona Preferencial para Preservação Ambiental (ZPPA) 

 Zona Preferencial para Recuperação Ambiental (ZPRA) 

 Zona Preferencial com Função Socioeconômica (ZPFS) 

Para a categoria de zonas de uso da água foram estabelecidas três 

diferentes zonas: 

 Zona de Segurança da Usina (ZSU) 

 Zona de Uso Restrito da Água (ZURA) 

 Zona de Uso Múltiplo da Água (ZUMA) 

 

6.1 CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DAS ZONAS DE USO DO SOLO 

Para a elaboração do zoneamento foram estabelecidos critérios para a 

locação das diferentes zonas de uso do reservatório e de seu entorno a partir do 

Diagnóstico Socioambiental. 

Para a identificação e delimitação das zonas de uso do solo descritas 

anteriormente, foi efetuado o cruzamento dos mapas temáticos com informações 

registradas in loco. 

Com o objetivo de interpretar a importância dos itens a serem 

considerados para definição das zonas, foram definidos diferenciados pesos. Os 
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temas receberam um valor de importância diferente, de acordo com a sua 

importância e inter-relação com o plano. 

Foram atribuídos pesos e valores de 1 a 3, sendo que: Peso ou valor 1: 

baixa importância/relação;  

Peso ou valor 2: média importância/relação; Peso ou valor 3: alta 

importância/relação. 

A seguir estão discutidos a relevância dos temas e os critérios utilizados 

nesta análise. 

 

6.1.1 Uso do Solo 

O mapa atual de uso do solo da área de estudo, permitiu a identificação 

dos usos mais coerentes de acordo com as estruturas instaladas no local, bem 

como a identificação das áreas sem uso antrópico a serem mantidas para 

conservação. Ao uso de solo no geral foi atribuído peso 3. Às áreas de uso 

antrópico, não conflitantes com as legislações ambientais vigentes, foi atribuído 

valor 1 (baixa importância/relação) e às áreas de remanescentes florestais foi 

atribuído valor 3 (alta importância/relação). O mapa de uso do solo pode ser 

visualizado junto aos anexos (Anexo II). 

 

6.1.2 Área de Preservação Permanente (APP) 

Foi delimitada uma faixa de 50 metros na região marginal ao redor do 

reservatório artificial, medida a partir do nível máximo normal, e suas ilhas, em 

conformidade com a Resolução CONAMA N° 302/2002. Esta zona é de 

propriedade da Empresa e é destinada à formação de APP. 

Este mapa foi utilizado, porém não foi atribuído nenhum peso ou valor, 

pois esta área deve ser, obrigatoriamente, destinada à conservação. 
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6.1.3 Vegetação 

As áreas com maior peso para preservação ambiental são aquelas 

contendo remanescentes florestais. Para a representação destas áreas foi 

utilizado, no cruzamento, as áreas representadas no mapa de uso do solo. Valor 

atribuído a este item, é 3 (alta importância/relação). 

 

6.1.4 Fauna terrestre 

As áreas de relevância para a fauna é um tema de grande importância 

para a definição das zonas de preservação ambiental. Na área de estudo, as 

áreas de preservação prioritárias para a fauna coincidem com as áreas de 

preservação ambiental contendo remanescentes florestais. Valor atribuído a este 

item, é 3 (alta importância/relação). 

 

6.1.5 Meio Socioeconômico 

As informações da sócio economia da área de estudo foram utilizadas 

para a definição de áreas socialmente frágeis, com possibilidade de expansão 

urbana, áreas com potenciais para turismo e lazer e identificação de usos 

tradicionais. Os dados do meio socioeconômico foram utilizados somente para 

direcionar o zoneamento. Valor atribuído a este item, é 3 (alta 

importância/relação). 

 

6.1.6 Determinação das áreas com potencial para uso recreacional e lazer 

Para a escolha de áreas foi levantado dados secundários sobre a região 

de estudo, através de cartas geográficas, onde pode se visualizar e selecionar 

áreas com potencial para o uso pretendido. Após definição da área através de 

dados secundários, foi feito conferência in loco, a fim de verificar se a mesma 

confere com as imagens digitais, se possui acesso e real potencial para definição 

desta zona pretendida. 
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Assim que escolhida a área, foi realizado registro fotográfico e 

levantamento de pontos geográficos, para posterior mapeamento e 

conhecimento da dimensão da mesma. 

Como se pode observar no mapa disposto no Anexo III, foi definido uma 

área com potencial esperado, devido a área de estudo ao longo da área de 

reservatório possuir em grande porcentagem acesso íngreme e APP preservada. 

 

6.1.7 Critérios para definição das zonas de uso da água 

Para o zoneamento dos usos da água foram levantados aspectos 

relevantes para restrições de usos em algumas áreas do reservatório. Estes 

aspectos estão descritos a seguir. 

 

Hidrossedimentologia 

A avaliação da produção de sedimentos na bacia e o transporte de 

sedimentos nas calhas fluviais são relevantes como subsídio à definição do 

zoneamento, principalmente no que diz respeito aos múltiplos usos da água. 

Porém, o tempo de assoreamento do reservatório é longo, por isso, este tema 

não influencia de maneira significativa na definição das restrições aos usos da 

água. Valor atribuído a este item, é 1 (baixa importância/relação). 

 

Hidrologia e hidrografia 

Para o zoneamento dos usos da água, foi considerada a malha 

hidrográfica da área de estudo e as alterações ocorridas por causa da mudança 

no regime hídrico de lótico para lêntico. Valor atribuído a este item, é 2 (média 

importância/relação). 
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Qualidade da água 

Os aspectos relativos à qualidade da água foram levados em 

consideração para a recomendação e/ou restrição dos usos múltiplos no 

reservatório. Valor atribuído a este item, é 2 (média importância/relação). 

 

Ictiofauna 

A ictiofauna foi considerada para definir as áreas com potencial para 

piscicultura e aquicultura, destinadas à preservação e para a restrição de alguns 

usos e também para proibições, como por exemplo, a introdução de espécies 

exóticas. Valor atribuído a este item, é 2 (média importância/relação). 

 

Barramento 

O barramento da usina foi considerado para definir a área de segurança, 

qual fica impedido algumas atividades devido o risco de acidente junto ao 

barramento e vertedouro. Valor atribuído a este item, é 3 (alta 

importância/relação). 

 

7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Este capítulo apresenta informações resumidas acerca do entorno do 

reservatório, considerando os meios físico, biológico e socioeconômico. 

O diagnóstico baseia-se em um conjunto com as seguintes informações: 

 Características específicas da região; 

 Situação ambiental da região e do empreendimento; 

 Relações entre a PCH e atividades antrópicas do entorno do 

reservatório. 
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Meio Físico 

 

Hidrogeologia 

Em "Aspectos Hidrogeológicos de áreas Basálticas do Rio Grande do 

Sul", grande uniformidade petrográfica e estrutural, bem como a continuidade 

espacial do basalto, apresenta uma segmentação bastante intensa da 

continuidade dos freáticos, confinando-se em determinadas áreas, sem grande 

extensão espacial. Para este fato concorrem dois elementos muito importantes: 

o tectônismo e a erosão. 

As fraturas sofridas pelo derrame, provocaram a segmentação dos 

freáticos, os quais tornaram-se confinados a determinadas áreas, sem 

continuidade por grandes superfícies. O tectônismo que agitou a região deu 

origem a basculamentos de blocos. A interrupção da continuidade das juntas pôr 

meio de zonas milonitizadas, injeções de arenitos e argilitos, bem como pela 

própria superfície do espelho da falha que, em virtude do rejeito, desconectou os 

planos das juntas que antes eram contínuas. Fato este pode ser observado em 

perfurações feitas em ambas às margens de um rio encaixado num plano de 

falha, apresentando níveis estáticos bem diferentes. 

As condições geohidrológicas desta região não são generalizáveis ao 

conjunto todo e sim restritas às condições locais preponderantes. A rede de 

drenagem regional é de densidade baixa a moderada. As águas percolam 

através das juntas diaclases até o sistema de fendilhamento, atingindo o lençol 

subterrâneo. A vazão mais comum gira em torno de 5000 litros/hora e 

profundidade média em torno de 120 metros. 

Quanto à qualidade, as águas obtidas no basalto, em geral são potáveis 

e não apresentam restrições para uso sanitário e industrial. 

A área de influência direta da construção da Usina Tambaú, pertence à 

bacia do rio Uruguai. 

A bacia do rio Uruguai abrange uma área de aproximadamente 384.000 

km2, dos quais 176.000 km2 situam-se em território nacional, compreendendo 
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46.000 km2 do estado de Santa Catarina e 130.000 km2 no estado do Rio 

Grande do Sul. Possui uma vazão média anual de 3.600 m3/s, volume médio 

anual de 114 km3. 

Esta bacia situa-

encontra-se totalmente na região sul, sendo delimitada ao norte e nordeste pela 

Serra Geral, ao sul pela fronteira com a República Oriental do Uruguai, a leste 

pela Depressão Central Riograndense e a oeste pelo território Argentino. 

O rio Guarita nasce na vertente ocidental da Coxilha de Pinheiro Machado, 

no município de Palmeira das Missões. Desenvolve-se na direção geral norte, 

desembocando no rio Uruguai próximo a Itapiranga. 

Foi tomada a área de drenagem do posto Barragem Guarita, que é de 720 

Km2, que se encontra a montante da Área de Estudo. Com a área de drenagem 

obtida neste intervalo foi acrescida à área de drenagem do posto, determinando 

a área de drenagem para cada aproveitamento. 

 

Geologia Regional 

Durante o Ciclo Brasiliano (Proterozóico Superior) a colisão de núcleos 

cratônicos levou à formação do Gonduwana, um supercontinente no qual 

encontravam-se unidos a América do Sul, África, Antártica, Austrália, Índia e 

Madagascar. Neste evento, diversos cinturões orogênicos e bacias molássicas 

associadas tiveram desenvolvimento, seguidos de uma fase de geração de 

granitos. Na transição Cambriana-Fanerozóico, a diminuição dos esforços e o 

resfriamento crustal deram início a uma subsidência que permitiu a deposição 

das primeiras seqüências sedimentares da Bacia do Paraná (Zalán et al., 1990). 

A Bacia do Paraná, situada sobre a Plataforma Sul- americana, estende- 

se por uma parte do Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil, onde abrange 

parcialmente os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De acordo com a 

literatura (Petri & Fúlfaro, 1983), a área ocupada pela bacia seria de 

aproximadamente 1.600,000 km2. Entretanto em um estudo mais recente 
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desenvolvido por Zalán et al., (1990) é proposto uma divisão da bacia, na qual 

sua extensão localizada na porção oeste de Argentina seria denominada Bacia 

Chaco-Paraná. Dessa forma, a área ocupada pela Bacia do Paraná, 

propriamente dita, corresponderia então a cerca de 1.400.000 km2, sendo 

1.100.000 km2 em território brasileiro. 

A Bacia do Paraná constitui-se de seqüência sedimentares e magmáticas 

com idades que se estendem do Neo-Ordoviciano ao Neocretáceo. Segundo 

Milani (1997), estas sequências seriam seis, sendo delimitadas por 

discordâncias regionais geralmente vinculadas à atividades tectônica na bacia. 

A Formação Serra Geral, representa um dos grandes exemplos mundiais 

de atividade vulcânica do tipo fissural, e petrográficamente é representada por 

basaltos toleíticos, rodacitos, andesitos toleíticos e riolitos. Segundo Maak 

(1952), trata-se do maior volume de basaltos toleíticos do planeta, estando 

relacionado à separação dos continentes africano e sul- americano durante a 

abertura do oceano Atlântico Sul no Mesozóico. A Formação Serra Geral 

sobrepõe-se aos arenitos da Formação Botucatu, estabelecendo uma 

inconformidade. 

A área coberta pela Formação Serra Geral é de aproximadamente 

1.200.000 km2, o que corresponde a cerca de 75% da área total da Bacia do 

Paraná (Melfi et al., 1988). A espessura total dos derrames é variável. De modo 

geral, 'há uma tendência para as maiores espessuras serem encontradas na 

porção central da bacia, porém as irregularidades do embasamento e o número 

de derrames também podem ocasionar alguma variação. 

em média; inclinações mais acentuadas podem ser resultado da irregularidade 

da topografia local, especialmente no caso de contato com o embasamento 

(Melfi et al., 1988). O basculamento tectônico é raramente observado na 

registrados na região de Terra de Area, RS (Bellieni et al., 1983). 

 

 



TAMBAÚ ENERGÉTICA 

S. A. 

 

17 

 

Geologia Local 

Foram realizadas campanhas em campo, sendo feito um levantamento 

geológico local onde foi identificada a ocorrência de rochas vulcânicas, 

preferencialmente basalto tipo vítrio, apresentando visículas vazias e por vezes 

levemente preenchidas com cristal de rochas. Estas rochas estão por vezes 

intercaladas com diabásios e arenitos muito alterados. 

O local onde está construído o túnel, as rochas do pacote vulcânico são 

basaltos vítrios com/ou não intercalações de arenitos e diabásio alterados. 

 

Geomorfologia 

A área situa-se no domínio geomorfológico da região do vale do Alto 

Uruguai, e a topografia da área apresenta ondulações leves, declividades 

bastante acentuadas no sentido norte, já fora dos seus limites. 

O rio Guarita pertence a sub-bacia Guarita, estando inserida na Bacia do 

Rio Uruguai. Esta unidade é composta por uma seqüência de morros ou serras, 

apresentando drenagem do tipo paralela, marcando uma paisagem tipicamente 

serrana. 

Fisiograficamente a área em estudo, situa-se na região do estado do Rio 

Grande do Sul chamada de Alto Uruguai, ente as cotas 250 e 277. 

Geomorfologicamente, às encostas são íngremes a levemente inclinadas, onde 

o rio circula por um leito em forma de "V ", aproveitando uma zona de fratura. 

Este quadro é favorável ao processo erosivo, principalmente em áreas 

desmatadas e/ou cultivadas. 

O Rio Guarita é sinuoso, com muitos afloramentos de rocha “in situ", além 

de pedaços de galhos e troncos de árvores. Nas encostas os afloramentos são 

comuns, principalmente do tipo basalto vesicular com lentes de basalto maciço. 

 

Solos 

Solo é a camada superior meteriorizada da parte sólida da crosta terrestre. 

Se trata de um corpo natural composto de material mineral e orgânico, 
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diferenciado em horizontes, visualmente não consolidados, de profundidade 

variável que difere da rocha em morfologia, propriedades físicas, composição e 

características biológicas. Para a formação e individualização dos solos 

contribuem: o clima, o material rochoso, o relevo, os organismos vivos e o tempo 

que vão determinar cada tipo de solo, a sua cor, textura, estrutura, consistência, 

conteúdo de matéria orgânica, profundidade, fertilidade entre as principais 

características identificadas. 

 

Características Pedológicas da Área do Empreendimento 

As rochas encontram-se encobertas pôr uma camada de solos com 

espessuras variáveis, atingindo uma espessura em torno de 1,50 metros, 

apresentando textura húmica argilosa à siltosa, de coloração 

avermelhado/amarronado. 

O solo local é do tipo residual, proveniente da alteração química "in situ" 

de rochas vulcânicas. 

No relevo montanhoso os solos são rasos, jovens e com saturação de 

bases alta. A medida que o relevo vai tornando-se mais suave o solo vai 

apresentando o desenvolvimento do perfil, sendo mais profundo e, por 

conseguinte mais maduro, devido a maior quantidade de água que percola no 

solo, aumentando a ação do intemperismo químico. 

A natureza do material originário está intimamente relacionada com o 

caráter das rochas primitivas, podendo sobre elas permanecer, formando os 

depósitos autóctones, ou ser transportado, formando o tipo de solo alóctones. 

Na área de influência direta, em um perfil de solo, podemos observar os 

seguintes horizontes do solo: horizonte A (o solo apresenta textura 

arenoso/média/cascalhenta); no horizonte B (argilosa/arenoso) e no horizonte C 

(rocha sã a levemente alterada) A profundidade média deste perfil vai de 0 a 4 

metros. 

Os solos originados de rochas vulcânicas são dominantemente de alta 

fertilidade natural, por apresentar baixos teores de alumínio, ph mais ou menos 
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ácido, altos conteúdos de cálcio e magnésio além de matéria orgânica em teores 

médios. Entretanto, na presente área de influência direta do futuro 

empreendimento, podemos notar que a fertilidade do solo é média, esgotada 

pela produção de soja, trigo e milho, além dos produtos de subsistência como 

mandioca, feijão. Este solo necessita de calagem, a base de fósforo (P), 

magnésio (Mg), Nitrogênio (N) e Potássio (K). Em muitos locais, devido a baixa 

produtividade e impossibilitados de fazerem a adubação necessária, os 

agricultores vedem suas propriedades indo em busca de trabalhos em regiões 

próximas a capital do estado, dando preferência para locais industrializados. 

No local do empreendimento as margens do rio, tirando a mata ciliar, os 

proprietários de solo cultivam a área arável, com predomínio de culturas de soja, 

milho, feijão, batata, mandioca e cebola, legumes e verduras como rotação de 

culturas, usadas para consumo com o excedente de produção vendido em 

cooperativas. O solo também favorece a pequenas áreas de pastagens como 

fonte de alimentação para pequenas criações de bovinos e caprinos. 

 

Aspectos Climáticos 

Situado em latitude média, o clima é mesotérmico, e super úmido, sujeito 

a bruscas mudanças de tempo em qualquer época do ano, provocadas pôr 

sucessivas invasões de frentes frias. A variação climática sazonal é devida, 

principalmente, ao regime térmico. A temperatura média anual é baixa, em torno 

de 18ºC, sendo grande a variação térmica sazonal, cerca de 11ºC, em média. 

Segundo dados metereológicos atuais, os verões são quentes, uma vez 

que a temperatura média oscila em 23ºC e a média das máximas diárias em 

torno de 31ºC. Ao contrário, os invernos são bastante frios, com temperatura 

média em torno de 13ºC e as mínimas situam-se entre 4ºC e 10ºC. 

Os valores atuais anuais de chuva são elevados, geralmente entre 

1.750mm e 2.000mm, sendo bem distribuída ao longo do ano. Durante todo o 

ano há chuvas suficientes para as necessidades ambientais de água, isto é, em 

qualquer mês quantidade de água precipitada, é superior à demanda ambiental, 
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consequentemente, esta área não apresenta estação seca e sim grande 

excedente hídrico disponível para o escoamento entre 900 e 1100mm. 

O clima da região, pode ser definido como “Clima temperado brando, semi 

úmido, e latitudes médias”, em função da sua situação geográfica, sua latitude 

média, suas variabilidades térmicas ocasionais, seus valores extremos, suas 

nevadas, ocorrências de formação de geadas e áreas obrigatória de passagem 

durante o inverno das massas de ar polar atlântico (Fonzar, b. 1994). 

Mais especificamente, o local do empreendimento, situa-se na sub-região 

Alto Vale Uruguai, caracterizado por ter um clima quente e úmido. A taxa de 

insolação no ano é de 2.213 horas, o que corresponde a 50% sobre a máxima 

possível. E, a umidade relativa do ar, situa-se na faixa superior a 75%. 

A estação mais próxima do empreendimento situa-se no município de 

Palmeira das Missões, numa altitude de 634 metros, operada pelo INEMET e 

com período de observações de 1931 a 1960. 

 

Direção do Vento 

A direção predominante do vento na área é de direção SE/N, com 

oscilações variadas quando o tempo se prepara para chuva. 

 

Meio Biótico 

 

Flora 

A vegetação que cobre a área de estudo é praticamente toda constituída 

por uma sucessão de culturas regionais de inverno e verão (soja, milho e trigo). 

Praticamente, a terra tem uso contínuo nas duas estações, no caso, ou está 

cultivada ou está sendo preparada para novas culturas. O controle da nova 

vegetação, invasoras de pequeno porte que tentam se restabelecer, é feito por 

práticas de roçagem ou pastoreio utilizando animais para leite e tração de 

implementos agrícolas. 
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Na região ainda restam fragmentos isolados de mata nativa apenas em 

pequenas áreas nos fundos dos vales íngremes. Normalmente, a maior parte 

árvores nativas, de grande porte e de boa qualidade, são encontradas esparsas 

nos vales, onde os agricultores construíram suas casas em função da 

disponibilidade de água local. Além da sombra na região, estas espécies, 

atualmente pouco comuns, parecem ter uma garantia de preservação mais pelas 

formas exuberantes do que pelo valor atual. 

Nos vales dos rios, IBGE (1986) considera que os restos da Floresta 

Estacional Decidual Submontana sejam contínuos. O intenso desmatamento da 

floresta se efetivou com o uso progressivo das terras para a implementação de 

cultivos de subsistência, pastagens e serrarias. A ocupação agrícola e pecuária 

progressiva, que foi intensa nos últimos anos, está adaptada principalmente às 

dificuldades impostas pelo relevo das terras. Atualmente, a quase totalidade das 

áreas é ocupada por culturas cíclicas. 

A estrutura da Floresta Estacional Decidual Submontana, é representada 

por dois estratos arbóreos distintos: um emergente, aberto e decíduo, com altura 

variando entre 25 e 30 metros, e outro, dominante e contínuo, com altura não 

superior a 20 metros, formado principalmente por espécies perenifoliadas, além 

de um estrato de arvoretas. 

A fisionomia decidual desta floresta é determinada pelo estrato 

emergente, dominado por leguminosas caducifólias, onde se destacam a grápia 

(Apuleia leiocarpa) e o angico (Parapiptadenia rigida). Há uma diversificada 

florística, com aspectos distintos, em função de pequenas variações ambientais 

determinadas por parâmetros litológicos, geomorfológicos, edáficos e climáticos. 

A formação florestal carateriza-se localmente por apresentar um estrato 

arbóreo emergente, onde predominam grápia (Apuleia leiocarpa), angico 

(Parapiptadenia rigida), cabriúva (Myrocarpus frondosus), louro (Cordia 

trichotoma), cedro (Cedrela fissilis), canjerana (Cabralea canjerana), umbu 

(Phytolacca dioica) e canafístula (Peltophorum dubium); e outro estrato 

dominado constituído por guajuvira (Patagonula americana), açoita-cavalo 

(Luehea divaricata), canela-preta (Nectandra megapotamica), batinga (Eugenia 
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rostrifolia), canela guaicá (Ocotea puberula), guatambú (Balfourodendron 

riedelianum) e mata-olho (Pachystroma longifolium); ainda um estrato de 

arvoretas formado por laranjeirado-mato (Actinostemon concolor), cincho 

(Sorocea bonplandii) e catinguá (Trichilia claussenii); além da regeneração de 

espécies dos estratos superiores. 

 

Tabela 1 – Lista de espécies ocorrentes na região. 

 

 

FAMILIA 

  

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO 

Compositae Picão Preto Bideus Pilosa 

Conuoluulacea Corriola Ipomoea spp. 

Graminea Milhã Digitaria Sanguinallis 

Graminea Papuã Brachiaria Plantaginea 

Graminea Grama comum Andropogon sp. 

Euphordiaceae Mamona Ricinum Commuis 

Euphordiaceae Leiteiro Euphordia Heterophila 

Solanaceae Joá Solanum Synsibrifolium 

Solanaceae Fumo Bravo Solanum Verdascifolina 

Cyperaceae Junquinho Cyperus Ferax 

Cyperaceae Tiririca Cyperus Rotundus 

Malvaceae Guanxuma Sida spp. 

Polygonaceae Erva de Bicho Polygonum persicaria 
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Nome popular Nome Científico 

Açoita Cavalo Luehea divaricata 

Amora Morus nigra 

Angico Parapiptadenia rigida 

Araçá Psidium cattleianum 

Ariticum Rollinia sp. 

Arroeira Schinus terebenthifolius 

Branquilho Sebastiana commersoniana 

Camboatã Cupania vernalis 

Canela Nectandra megapotamica 

Carvalhinho Cesearia decandra 

Cerejeira Eugenia involucrata 

Guabiroba Campomanesia xantocarpa 

Mamica de Cadela Zanthoxylum hyemale 

Maria Preta Machaerium stipitatum 

Pessegueiro Bravo Pouteria salicifolia 

Pitanga Eugenia uniflora 

Rabo de Bugiu Lonchocarpus muehlbergianus 

Sete Capote Campomanesia guazymaefolia 

Tarumã Vitex montevidensis 

Timbó Ateleia glazioveana 

Unha de Gato Acasia bonariensis 

Urtigão Urera baccifera 

Uvaia Eugenia pyriformis 
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Fauna 

A cobertura vegetal é a principal condicionante do aparecimento e 

manutenção da fauna silvestre de um determinado local. Devido as alterações 

antrópicas que determinaram significativas modificações no comportamento e na 

composição florística nativa, onde grande parte da vegetação foi substituída pôr 

lavoura e outra feitorias. Poucos grupos faunísticos de hábitos terrestres ou 

arbóreos são observados atualmente, tendo como habitat os remanescentes de 

matas e capoeiras resistentes em torno do empreendimento. 

A influência da ação antrópica é acentuada, estando a mata ciliar da área 

do empreendimento limitada pelas plantações de soja e milho. Estas 

características não permitem uma fauna muito diversificada, encontrando-se 

mamíferos de pequeno porte, répteis, anfíbios e a ornitofauna da região expõe 

uma nítida mesclagem de formas presentes na área estudada. Entretanto a 

presença de matas secundárias associadas com a mata ciliar, permitem a 

manutenção de uma comunidade terrestre razoavelmente estruturada. 

O trabalho de identificação da fauna terrestre foi realizado em campanhas 

de campo e através de entrevistas com moradores próximos à usina. Segundo 

os moradores, os animais mais comuns na região a aproximadamente 20 anos, 

eram o tatu, preás e veados, considerados animais de caça. De acordo com o 

trabalho de campo realizado em explorações na mata ciliar e nas lavouras, junto 

com as entrevistas com a população em geral e pesquisa bibliográfica, podemos 

citar os seguintes principais grupos de animais: 

-Grupo de ofídios e anfíbios com habitat preferencial em matas e 

banhados. Ex. cobras, sapos, rãs, etc. 

-Grupo de Mamíferos silvestres: que conseguem viver em ambientes 

diferenciados. Ex. graxaim, raposas, ratos, tatus, preás etc. 

-Grupo de aves: com grande diversidade e número de exemplares. Ex. 

João-de-barro, pardal, canários, sabiás, bem-te-vis, quero-quero, pombas, 

corujas, perdizes etc. 

-Grupo dos insetos: moscas, mosquitos, gafanhotos, borboletas, formigas, 

etc. 
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Tabela 2 - Principais animais mamíferos possíveis de serem encontrados na 
área de estudo. 

 

As espécies de aves estudadas e encontradas na área, citam se as mais 

frequentes encontradas em macegas, áreas campestres e em pequenas 

capoeiras, denotando a baixa diversidade ambiental gerada por esses sistemas. 

Na tabela abaixo estão algumas espécies encontradas na região de influência 

da área estudada. 

 

 

Classificação Nome popular Habitat preferencial 

Dasypodidae   

Dasypus novemcinctus Tatu Matas ou áreas abertas 

Canidae   

Dusicyon gymnocercus Graxaim do campo Matas, capoeiras, áreas abertas 

Caviidae   

Cavea aperea Preá Campos, capoeiras, matas secundárias 

Erethizontidae   

Coendu sp. Porco espinho Matas secundárias 

Hydrochaeridae   

Hidrochaerishydrocharis Capivara Regiões ribeirinhas 

Felidae   

Leopardus  pardalis Jaguatirica Matas em bom estado de conservação 

Leopardus  wiedii Gato do mato Matas em bom estado de conservação 

Muridae   

Nectomys squamipes Rato do Banhado Regiões marginais dos rios 

Mus musculus Rato doméstico Áreas antropizadas 

Rattus ratus Rato doméstico Áreas antropizadas 

Erethizontidae   

Coendu sp. Porco- espinho Matas secundárias 

Cebidae   

Cebus apella Macaco-prego Florestas secundárias ou primárias 
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Tabela 3 - Relação das espécies de aves encontradas na região da área de 

estudo. 

CLASSIFICAÇÃO NOME POPULAR 

ACCIPITRIDAE  

Buteogallus urubitinga Gavião - preto 

Elanoides forfeatus Gavião-tesoura 

APODIDAE  

Chaetura sp. Andorinha 

ARDEIDAE  

Butoroides striatus Socozinho 

CATHARTIDAE  

Coragyps atratus Urubu 

CHARADRIIDAE  

Vanellus chilensis Quero-quero 

COLUMBIDAE  

Columbina talpacoti Rolinha 

Columba livia Pombo 

CUCULIDAE  

Crotophaga ani Anu-preto 

FURNARIIDAE  

Furnarius rufus João-de-barro 

Syndactyla rufosuperciliata Bate-bico 

FRIGILIDAE  

Sicalis flaveola Canário 

Zonotrichia capensis Tico-tico 

Haplospiza unicolor Cigarra-bambu 

 

Conforme trabalho de coletas, com posterior identificação das espécies 

inventariadas ao longo das unidades amostradas do rio Guarita, e através de 

material bibliográfico, chegamos à conclusão que as espécies de peixes 

encontradas nesta seção se assemelham aos demais rios, localizados ou 

interligados na bacia do alto Uruguai. As características destes rios, é que eles 
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são de planalto, encaixados em vales bem definidos, apresentando aclives 

acentuados nas margens, presença de corredeiras e ocorrência eventual de 

cachoeiras. A proximidade geográfica entre eles permite que se estabeleça uma 

relação semelhante de espécies ocorrentes nos rios da bacia do Alto Uruguai. 

Na tabela abaixo, são mostradas as espécies possíveis de serem 

encontradas na área de influência direta do empreendimento. 

 

Tabela 4 - Relação das espécies de peixes encontradas na área de estudo. 

CLASSIFICAÇÃO NOME POPULAR 

Astyanax bimaculatus Lambari 

Bryconomericus Lambari 

 

Meio Antrópico 

  

Situação fundiária da área 

A área de influência direta dos aproveitamentos compreende os 

municípios de Erval Seco, Redentora, Seberi, Taquaraçu do Sul e Palmitinho, 

sendo os dois primeiros municípios citados os quais a PCH está instalada.  

O principal eixo rodoviária, é a Br 386 e Br 158 que interligam a região do 

Alto Uruguai com a capital do estado Porto Alegre, apresentando-se asfaltadas 

e de bom estado. Para chegar-se ao local da usina, entretanto utiliza-se uma 

estrada estadual, também asfaltada e por último uma estrada de chão batido, 

sendo a mesma de pouco movimento, muito abaixo da média. 

Geophgus brasiliensis Cará 

Rinelocária sp. Cascudo viola 

Rhamdia sp. Jundiá 

Heptaterus sp. Jundiá cipó 

Hoplias malabaricus Traíra 

Cyprinus carpio Carpa 
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As estradas secundárias que ligam os municípios entre si e servem à 

região, apresentam algumas deficiências, como por exemplo, descontinuidades 

nas interligações entre as comunidades existentes no interior e as sedes e o 

estado também deficiente dos leitos, devido principalmente às fortes chuvas que 

ocorrem na região e a declividade média dessas vias, requerendo cuidados 

constantes das prefeituras municipais. 

A distribuição da energia elétrica nestes municípios e efetuada por 

cooperativas de eletrificação rural, observando-se que a população rural é maior 

do que a população urbana, mas o consumo é maior da população urbana. Isto 

vem de encontro do empreendimento com interesse em abastecer a comunidade 

rural dos municípios. 

 

Demografia 

Em termos demográficos, o município de Erval Seco, possui um 

contingente populacional pequeno, majoritariamente rural. Dados do último 

senso demográfico (2015), fornecido pelo IBGE, a densidade populacional 

urbana de Erval Seco é de 7.715 habitantes e Redentora é de 10.222 habitantes. 

 

Atividades econômicas 

As principais atividades econômicas dos municípios estão ligadas ao setor 

primário, não possuem expressão no contexto estadual. Nestes municípios onde 

a população situa-se predominantemente na área rural, o setor primário destaca-

se, enquanto que o setor terciário torna-se inexpressivo, apresentando forte 

dependência em relação aos municípios mais urbanizados para acesso ao 

comércio e serviços. A soja, o milho, a mandioca, erva-mate e o trigo 

representam os principais produtos cultivados. 

Produtos como o alho, a batata inglesa, cana-de-açúcar, cebola, feijão- 

preto, arroz em casca, verduras e frutas são somente para a subsistência. 

Na pecuária podemos destacar como animais importantes nos 

municípios, as aves, apresentando médias produções de galinhas e frangos e a 
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produção de ovos, em seguida temos os suínos seguido dos bovinos, todos de 

média expressão. 

Em relação ao setor industrial, os municípios apresentam uma carência 

muito grande, e como consequência, ocorre uma saída da população para 

centros maiores em busca de trabalhos. 

 

Infraestrutura e saúde 

O município de Erval Seco e Redentora contam com unidades de saúde. 

Ambos estão vinculados ao SUS – Sistema Único de Saúde. 

Tabela 5 - Saúde do município de Erval Seco e Redentora. 

N° de Unidades de Saúde em Erval 

Seco 

9 unidades 

N° de Unidades de Saúde em 

Redentora 

15 unidades 

 

Educação 

No setor da educação os municípios de Erval Seco e Redentora 

apresentam escolas municipais, estaduais e escola de segundo grau, onde estão 

distribuídos os 1.082 (Erval Seco) e 2.088 (Redentora) alunos.  

Tabela 6 - Número de professores regentes do primeiro e segundo grau, no 

município de Erval Seco e Redentora 

ESPECIFICAÇÕES Erval Seco Redentora 

Primeiro Grau 94 156 

Segundo Grau 26 50 
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Tabela 7 - Número de alunos matriculados no município de Erval Seco e 

Redentora. 

ESPECIFICAÇÕES Erval 
Seco 

Redentora 

Primeiro Grau 924 1.759 

Segundo Grau 158 329 

 
8. POTENCIALIDADES DA REGIÃO 

Este item, diz respeito à apropriação do espaço que poderá ocorrer ao 

longo das margens do reservatório, levando em consideração algumas variáveis, 

como por exemplo: possibilidade de acessos ao local, disponibilidade de área à 

ocupação humana, existência de outros pontos turísticos ou de lazer no entorno, 

disponibilidade da área para equipamentos náuticos, elementos paisagísticos, 

demais estruturas oferecidas, existência de infraestrutura local. 

Em relação aos municípios lindeiros, a potencialidade se assemelha ao 

da área objeto deste plano, visto que se tratam de municípios com grande 

abrangência nas zonas rurais. 

A potencialidade de uso foi analisada e de acordo com as características 

de cada área componente ao longo das margens do reservatório, a qual 

verificou-se na região que compreende este PACUERA, os seguintes potenciais 

de uso: 

 

Turismo Rural 

Diferenciado do turismo comum, o turismo rural apresenta características 

próprias, tendo como objetivo principal, oferecer oportunidade de práticas, 

valores e tradições culturais e gastronômicas das sociedades rurais, 

beneficiando se de hospedagem e acolhimento característico ao da área. 

Visto pela perspectiva de desenvolvimento rural, o turismo é uma das 

atividades mais colocadas para assegurar a revitalização da economia rural. Não 

é só um fator de diversificação das atividades agrícolas, mas sim um fator de 

pluriatividade, através da dinamização de um conjunto de outras atividades 

econômicas que dele são tributárias e que com ele interagem. 
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É o caso da produção e venda na exploração de produtos tradicionais, 

dos quais se destacam os produtos agrícolas e géneros alimentícios certificados, 

dos serviços de transporte, de guias, etc. 

Foi com base nestes pressupostos que foi adotado pelo governo um 

conceito de turismo no espaço rural, entendido como um produto completo e 

diversificado que integra as componentes de alojamento, restauração, animação 

e lazer, baseado no acolhimento hospitaleiro e personalizado e nas tradições 

mais genuínas da gastronomia, do artesanato, da cultura popular, da arquitetura 

e da história. 

Em relação ao turismo rural da região onde está inserido o 

empreendimento objeto deste plano, percebe-se uma potencialidade média à 

moderada que pode ser explorada junto à mesma. 

Como fator limitante da expansão desta potencialidade cita-se a pouco 

infraestrutura existente, podendo elencar os seguintes subfatores: 

 Precariedade das vias de acesso; 

 

 Defasagem no número de estabelecimentos para alimentação e hospedagem. 

 

Pesca de Recreação 

Pesca recreativa é a pesca que se pratica enquanto atividade de lazer, 

sem que dela dependa a subsistência do pescador. Também pode se chamar de 

pesca de lazer ou pesca amadora. 

Na área abrangente, conforme definido no zoneamento proposto do 

presente plano, a zona que contempla área de lazer define uma área específica 

para este tipo de prática, e qual o potencial do rio é favorável. 

Em relação ao item infraestrutura, o mesmo fator limitante do turismo rural 

pode ser citado, elencando as seguintes precariedades: 

 Precariedade das vias de acesso; 

 Defasagem no número de estabelecimentos para alimentação e hospedagem. 
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Porém a área definida para desenvolvimento de atividades de lazer, 

possui o espaço para uma atividade secundária à esta, no caso a área para 

camping, ficando pendente somente à infraestrutura sanitária para este tipo de 

alojamento. 

 

Observação de Aves 

A observação de aves é uma atividade de ecoturismo que tem como 

objetivo observar as aves em seu habitat natural, sem interferir no seu 

comportamento ou em seu ambiente. 

Tal roteiro constitui uma forma legítima de exploração ecoturística das 

áreas naturais, visto ser uma prática de baixo impacto. O público que procura 

este tipo de atividade é um público que possui alto grau de consciência 

ambiental, estando atento e adotando seriamente as práticas de mínimo impacto 

em ambientes naturais. 

A região, apesar de apresentar um vasto mosaico agrícola, conforme pode 

se observar junto ao mapa de Uso do Solo, possui uma ampla variedade 

avifaunística, que possibilita e pode vir atrair a procura por esta atividade. 

 

9. ZONEAMENTO 

O plano efetivo de Uso e Ocupação reconhecerá as potencialidades e 

restrições das várias zonas do PACUERA, estabelecendo medidas adequadas 

a cada uma das mesmas. Nestas zonas serão definidas normas de manejo, cujo 

conjunto se constituirá efetivamente do plano de desenvolvimento da área do 

aproveitamento hidrelétrico. Várias destas medidas pertencem também ao PBA 

– Plano Básico Ambiental, que foca a área dominial da PCH TAMBAÚ. Esta área, 

porém, pode ser afetada por ações desenvolvidas pelas propriedades lindeiras 

ou pelas condições das águas recebidas rio acima, em ambos os caso, fora da 

jurisdição ou da ingerência do empreendimento, para o que, na medida do 

necessário, serão chamadas instâncias administrativas e fiscais com atribuições 

e competência na região. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
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O zoneamento definido no âmbito deste Plano está descrito a seguir e 

pode ser visualizado nos mapas, conforme anexos III e IV. Para a representação 

do mapa de zoneamento, foi predefinida uma escala de representação 

(1:12.000) e com o tamanho de plotagem no tamanho A1 para o formato retrato 

(841 mm X 594 mm). A seguir estão descritas as Zonas de Uso do Solo e Zonas 

de Uso da Água definidos para o reservatório da PCH Tambaú. 

 

9.1 ZONAS DE USO DO SOLO 

 

9.1.1 Zona de Segurança da Usina (ZSU) 

Esta Zona é formada por todas as áreas pertencentes ao complexo da 

geração de energia (Barragem, Vertedouro, Tomada d'água, Câmara de Carga, 

Casa de Força (Canal de Fuga e Subestação) da PCH Tambaú. 

A mesma prevê assegurar as áreas supracitadas através de diretrizes 

orientadoras e restritivas quanto à segurança da usina e definição de uso 

somente operacional. 

 

9.1.2 Zona de Segurança do Reservatório (ZSR) 

Formada pelas áreas pertencentes ao reservatório compreendida entre a 

barragem (jusante da casa de força) e que por motivo de prevenção de prováveis 

riscos à segurança da população em geral são de uso exclusivo da 

concessionária. 

 

9.1.3 Zona Preferencial para Uso de Acesso ao Rio e Lazer (ZPUARL) 

Esta zona corresponde às áreas definidas junto à APP para acesso ao rio, 

respeitando a não ultrapassagem do limite de 10% de toda área do entorno do 

reservatório, e as áreas com potencial para abrigar pólos de lazer junto às 

margens do reservatório. 
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Estas áreas apresentam baixas declividades, acesso (o cercamento não 

foi feito nestas áreas, conforme Anexo V) e devem estar localizadas em uma 

área de pouca redução no nível da água do reservatório. 

Conforme tabela abaixo, foram tabeladas todas as áreas de acesso ao rio 

já implantadas de acordo com a necessidade da comunidade ribeirinha. As 

mesmas não foram modificadas devido encontrarem-se em plena utilização e 

constarem como porcentagem menor aos 10% permitidos em relação à área do 

reservatório. 

Tabela 8 – Relação de áreas estipuladas como corredores de dessedentação e 

utilização de água. 

Corredor Propriedade (Matrícula) Dimensão (m²) 

1 Edson Elsemiro Geib 1520,664 

2 Edson Elsemiro Geib 1641,393 

3 Edson Elsemiro Geib 1348,496 

4 Edson Elsemiro Geib 1214,564 

5 Getúlio Rossini 1859,283 

6 Edson Elsemiro Geib 1459,110 

7 Edson Elsemiro Geib 1225,038 

8 Área de Concessão 1605,415 

9 Área de Concessão 1358,135 

10 Área de Concessão 598,261 

11 Área de Concessão 1481,988 

12 Área de Concessão 1607,920 

13 Área de Concessão 549,426 

14 Área de Concessão 1481,239 

15 Área de Concessão 1097,527 

16 Área de Concessão 581,898 

17 Área de Concessão 530,637 

18 Área de Concessão 1613,208 

19 Área de Concessão 1254,101 

20 Área de Concessão 1263,233 

21 Área de Concessão 1068,867 

22 Área de Concessão 1250,427 

23 Área de Concessão 1259,676 

24 Área de Concessão 1258,629 

25 Área de Concessão 820,359 

26 Área de Concessão 1197,721 

27 Área de Concessão 1249,842 

28 Guimarães Mariano 
Rodrigues 

2187,371 

29 Augusto Andre Lieberknecht 2175,884 

30 Osvalcir Santos de Oliveira 1537,716 
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Obs: Como propriedade consta os nomes mencionados em matrícula, devendo 

considerar que em cada área, reside demais famílias. 

 

Tabela 9 – Relação de área total do entorno do reservatório (ha) com total de 

todas as áreas estipuladas para acesso ao rio (ha). 

Área Total de Corredores 3.9318 Ha (8,85% do 
reservatório) 

Área Total do Entorno do 
Reservatório (APP) 

44.667 Ha (100%) 

As áreas de acesso ao rio, como mencionado nas tabelas acima, já se 

encontram definidas, e as áreas de lazer aqui sugeridas compreendem apenas 

uma desta de acesso, devido às demais áreas ao longo das margens do rio 

serem íngremes e com presença de vegetação, ou até mesmo sem nenhum 

acesso. 

Já as áreas de lazer particulares que vierem a ser implantadas no entorno 

do reservatório deverão obter anuência da concessionária para uso da APP e 

licenciamento ambiental. A ocupação ao longo das margens do reservatório 

destinadas para turismo e lazer por particulares, para uso próprio ou como 

atividade econômica, é uma tendência verificada em alguns trechos (poucos) da 

área de estudo e que necessita ser disciplinada para evitar uma degradação 

ambiental. 

 

9.1.4 Zona Preferencial para Ocupação Urbana (ZPOU) 

A ZPOU compreende as áreas habitadas de vilarejos e pequenos 

povoados rurais, ou qualquer equipamento de uso habitacional na área de 

estudo. 

Esta Zona engloba as áreas relativas às famílias existentes anteriormente 

a implantação da PCH Tambaú. 

Para a expansão da zona de uso de ocupação deverá ser respeitada a 

legislação federal, estadual e municipal de parcelamento do solo. Esta zona 

poderá ser expandida para áreas com boa acessibilidade e sem cobertura 
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vegetal em sua maior porção, desde que seguidas às determinações dos planos 

diretores municipais. 

 

 

9.1.5 Zona Preferencial para Preservação Ambiental (ZPPA) 

Nesta zona estão contidas as áreas que possuem remanescentes 

florestais em qualquer estágio de sucessão, demais áreas de preservação 

permanente descritas na legislação (topo de morro, encosta com declividade 

superior a 45°, ao longo de cursos d’água, etc.) e aquelas que precisam de 

proteção ambiental. 

As zonas de preservação ambiental foram definidas levando-se em 

consideração a necessidade de conservação da vegetação e da fauna nativa. 

 

9.1.6 Zona Preferencial para Recuperação Ambiental (ZPRA) 

A referida zona de recuperação ambiental prevê a revegetação de áreas 

derivadas de processo de degradação ambiental, que já estejam em processo 

de recuperação ou que requeiram a recuperação ambiental por meio da adoção 

de plano de manejo específico, e que não se encaixem (devido legislação ou 

outros fatores) como zona de uso socioeconômico. 

 

9.1.7 Zona Preferencial com Função Socioeconômica (ZPFS) 

A localidade onde se encontra inserido o empreendimento, como 

supracitado nos itens acima, se trata de uma região com atividades 

agrossilvipastoris, onde grande parte de sua economia e sobrevivência, 

dependem desta atividade. A qual pressiona a necessidade de uma zona 

específica para este fim. 

Esta zona compreende as áreas que se mostram favoráveis ao uso 

agrossilvipastoril e que por sua vocação ou aptidão agrícola (não possuem 

remanescentes de vegetação, apresentam terrenos com baixas declividades, 
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boa acessibilidade e condições favoráveis do solo), deverão permanecer como 

preferenciais para este tipo de uso do solo, desde que não caracterizem futuro 

conflito. Nesta Zona serão desenvolvidas atividades como: agricultura, pecuária 

e silvicultura. 

Mesmo considerando este direcionamento, os usos e imóveis incluídos 

nesta categoria deverão observar requisitos técnicos e ambientais quanto a sua 

condução, visando preservar a qualidade ambiental do entorno do reservatório, 

relacionada aos aspectos de conservação do solo, manejo adequado das 

criações, e outros considerados ambientalmente necessários, assim como 

conservar a qualidade da água do reservatório. 

 

9.2 ZONAS DE USO DA ÁGUA 

 

9.2.1 Zona de Segurança da Usina (ZSU) 

Como citado para o uso do solo, esta Zona é formada por todas as áreas 

pertencentes ao complexo da geração de energia (Barragem, Vertedouro, 

Tomada d'água, Câmara de Carga, Casa de Força (Canal de Fuga e 

Subestação) da PCH Tambaú. 

A mesma prevê o uso da água neste ponto apenas para limpeza e 

manutenção de equipamentos junto ao barramento ou demais instalações ali 

presentes. O acesso neste ponto deve ser completamente impedido através de 

sinalização. 

 

9.2.2 Zona de Uso Restrito da Água (ZURA) 

Esta zona compreende a área do reservatório mais próxima ao 

barramento, a qual oferece riscos para desenvolvimento de atividades, sejam 

elas de navegação, pesca, lazer, ou outras atividades que envolvam proximidade 

ao rio ou sejam executadas junto ao mesmo. 
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A mesma também, devido às intervenções na construção e atualmente na 

operação da usina, visa a conservação das espécies de peixes do reservatório 

que sofreram os impactos do represamento. 

 

 

9.2.3 Zona de Uso Múltiplo da Água (ZUMA) 

São as demais áreas do reservatório que podem ser utilizadas para usos 

múltiplos. Os usos permitidos, permissíveis e proibidos nesta zona estão 

descritos no item 10.2.3. 

As áreas totais de cada zona estão representadas nas tabelas abaixo. 

Cabe lembrar que a Zona Preferencial para Uso de Acesso ao Rio e Lazer 

(ZPUARL), equivalente a uma área de 0,39 ha, e está inclusa nos 10% de Área 

do Entorno do Reservatório utilizável. 

Tabela 10 – Área total de cada zona de uso do solo. 

 

 

 

Zona Área (ha) Percentual de Área % 

Zona de Segurança do Reservatório (ZSR) 7,051 0,58 

Zona de Segurança da Usina (ZSU) 1,923 0,16 

Zona Preferencial para Uso de Acesso ao Rio 

e Lazer (ZPUARL) 

 
4,267 

 
0,39 

Zona Preferenciais para Ocupação Urbana 

(ZPOU) 

 
38,506 

 
3,16 

Zona Preferenciais para Preservação 

Ambiental (ZPPA) 

 
372,816 

 
30,61 

Zona Preferenciais para Recuperação 

Ambiental (ZPRA) 

 
17,904 

 
1,47 

Zona Preferenciais com Função 

Socioeconômica (ZPFS) 

 
702,256 

 
57,63 

Área de Preservação Permanente do 

Reservatório - APP 

 
45,053 

 
3,70 

Cursos d'Água 28,004 2,30 

Total 1217,780 100 
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Tabela 11 – Área total de cada zona de uso da água. 

 

10. DIRETRIZES PARA USO DAS ZONAS 

Embora o potencial de uso do reservatório e seu entorno seja amplo, 

existem restrições para o uso de cada zona descrita neste trabalho, sendo alguns 

usos permitidos, outros permissíveis e proibidos. Estas restrições seguem 

descritas abaixo. 

Na categoria "usos permitidos" enquadram-se os usos de direito por 

concessão e aqueles compatíveis com as funções e diretrizes da zona ambiental 

considerada. 

Os "usos permissíveis" são aqueles que, conforme as diretrizes da zona 

ambiental considerada estão sujeitos a regulamentações específicas e ao 

cumprimento de medidas de controle. Os usos permissíveis devem estar 

vinculados à: 

 Obtenção de anuência da Concessionária de Energia, se 

localizado em área de propriedade da mesma; 

 Licenciamento e/ou aprovação de projetos junto aos órgãos 

ambientais; 

 Aprovação pelos órgãos municipais, estaduais ou federais 

específicos. 

Os "usos proibidos" são categorias de uso incompatíveis com as funções 

e diretrizes da zona considerada. Estes usos somente podem ser aprovados, 

excepcionalmente, se houver acordo entre a Concessionária e o órgão ambiental 

competente. 

 

Zonas de Usos da água Área (ha) Percentual de Área % 

Zona de Segurança da Usina (ZSU) 1,923 5,20 

Zona de Uso Restrito da Água (ZURA) 7,051 19,07 

Zona de Uso Múltiplo da Água (ZUMA) 28,004 75,73 

Total 36,978 100 
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10.1 DIRETRIZES PARA OS USOS NAS ZONAS DE USO DO SOLO 

Neste item estão descritas as diretrizes de usos para as zonas definidas 

para o uso do solo. 

 

10.1.1 Zona de Segurança da Usina e Reservatório (ZSU) e (ZSR) 

As diretrizes previstas para a Zona de Segurança seguem abaixo: 

 São permitidos os usos e as atividades relacionados à geração e 

transmissão de energia e à operação da usina, barragem e 

reservatório, restritas a pessoas autorizadas pela Concessionária; 

 É permitida a instalação de estruturas de apoio para acesso à 

água pela Concessionária; 

 É permissível a recuperação de áreas degradadas ou sujeitas à 

erosão; 

 É permissível a recuperação florística com espécies nativas da 

região; 

 É permissível a pesquisa científica; 

 São proibidos todos os usos que causem alteração da 

composição florística e da fauna nativa; 

 Não é permitida a instalação de quaisquer tipos de atracadouros 

particulares na margem do reservatório ou do rio Guarita, no 

trecho abrangido pela Zona de Segurança da Usina e do 

Reservatório; 

 Não é permitido o acesso a qualquer pessoa estranha à usina 

sem autorização prévia da Concessionária; 

 Não é permitido nenhuma técnica de pesca junto a estas zonas; 

 As áreas de acesso ao rio são destinadas somente para 

dessedentação de animais domésticos e silvestres; 

 Deve haver delimitação da zona de segurança através de cercas 
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e placas informativas ao longo da extensão dessa zona; 

 Deve existir sinalização, nas extremidades do corpo da barragem, 

para evitar a parada de veículos sobre a mesma, e controle de 

segurança, seja fisicamente e/ou através de equipamentos. 

 

10.1.2 Zona Preferencial para Uso de Acesso ao Rio e Lazer (ZPUARL) 

Para a implantação de empreendimentos e construções na Zona de 

Acesso ao Rio e Lazer no entorno do reservatório, devem ser observados as 

seguintes diretrizes: 

 As áreas de acesso ao rio são destinadas para dessedentação de 

animais domésticos e silvestres, assim como para utilização de 

embarcações; 

 Fica proibido nestas áreas, a construção de qualquer edificação 

sem a devida licença ambiental, por se tratar de área de 

preservação permanente, mesmo que tenha o uso compartilhado 

para fins de lazer; 

 É permissível a instalação de novas estruturas de acesso à água 

somente com a finalidade de uso coletivo assim como o uso de 

embarcações em locais propícios, ou seja, com baixa declividade 

e solos pouco erodíveis; 

 É proibido o depósito de combustíveis para embarcações por 

questões de segurança e de prevenção com relação à 

contaminação dos solos. O manuseio de combustíveis deverá ser 

controlado para evitar vazamentos e infiltração nos solos e no 

lençol freático; 

 Não é permitida a implementação de estacionamentos na área de 

APP, sendo que estes devem ser instalados às margens da via 

principal junto à entrada da área de lazer proposta, enquanto que 

a circulação interna deverá dar-se a pé; 

 A construção de quiosques com churrasqueiras deverá ser 
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realizada, preferencialmente, em áreas sombreadas (bosques), 

apresentando tamanho reduzido (até no máximo 4m²), além de 

serem construídos de materiais leves como madeira, palha, bambu 

ou sapé; 

 São permitidas atividades de educação ambiental e pesquisa 

científica; 

 É permitido o enriquecimento florestal ou recuperação florística 

com espécies nativas dos ecossistemas da região; 

 É proibida a recuperação de áreas com espécies exóticas; 

 Não é permitido o uso do fogo como elemento de manejo; 

 É permissível a pesca amadora, desde que o acesso ao rio não 

coincida com outro zoneamento definido, que proíba tal atividade; 

 É permissível o banho no reservatório somente em locais 

previamente previstos, ou seja, nas praias localizadas nas áreas 

de lazer, desde que a qualidade da água nestes locais atendam os 

padrões de balneabilidade estipulados pela resolução CONAMA 

274/2000. Estas áreas deverão ser sinalizadas através de placas a 

serem implantadas pelo empreendedor, salientando que em caso 

de acidentes e a não existência de placa informativa, o mesmo se 

torna corresponsável; 

 A área total da ZTL não deve ultrapassar 10% do perímetro do 

reservatório. 

 

10.1.3 Zona Preferencial para Ocupação Urbana (ZPOU) 

Esta zona corresponde às áreas de interesse da ocupação urbana 

existente, que deverão ser objeto de ações intensivas de saneamento e 

recuperação das condições ambientais. 

Para esta zona devem ser seguidas as seguintes diretrizes: 

 São permitidos os usos de habitação respeitando as diretrizes do 
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Plano Diretor municipal ou normas urbanísticas; 

 É permitido o enriquecimento florestal ou recuperação florística 

com espécies nativas dos ecossistemas da região; 

 É permitida a instalação de fossas sépticas ligadas a sumidouros; 

 É permissível o corte de vegetação nativa, desde que aprovado 

pelo órgão competente. 

 É permissível a instalação de toda a infraestrutura necessária para 

o bem- estar dos habitantes, como rede de água e esgoto, energia, 

telefonia, abertura de estradas e loteamento; 

 É permissível a instalação de poços artesianos ou outras formas 

de captação e tratamento de água, e, na presença de sistema de 

abastecimento público a concessionária responsável por este 

serviço deve ser informada previamente; 

 É proibida a instalação de lixões a céu aberto ou aterros de 

qualquer espécie (conduzidos, sanitários ou industriais), assim 

como a deposição de entulhos com restos de material industrial ou 

de construção civil; 

 O esgotamento sanitário para toda e qualquer habitação e/ou 

benfeitoria deverá ser, no mínimo, feito através de fossas sépticas 

ligadas a sumidouros, sendo proibido o lançamento de qualquer 

efluente proveniente de instalações sanitárias diretamente nos 

corpos hídricos. 

 As edificações deverão respeitar a faixa da APP determinada pelo 

órgão ambiental (no caso 50 metros preferencialmente); 

 A municipalidade deverá providenciar a coleta dos resíduos sólidos 

com frequência adequada e encaminhar os mesmos para aterros 

sanitários municipais; a indisponibilidade desses serviços obriga o 

proprietário a encaminhar os resíduos para os referidos aterros, 

sendo proibido qualquer descarte em locais clandestinos e não 

adequados. 
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10.1.4 Zona Preferencial para Preservação Ambiental (ZPPA) 

Para a Zona de Preservação Ambiental aplicam-se as seguintes 

diretrizes: 

 É permitido o enriquecimento florestal com espécies nativas dos 

ecossistemas da região; 

 É permissível o acesso à água para fins de abastecimento público 

e dessedentação de animais; 

 São permissíveis as atividades de educação ambiental e pesquisa 

científica; 

 É permissível a coleta de vegetação e animais para fins científicos, 

desde esta esteja autorizada pelo IBAMA; 

 Não é permitida a instalação de edificações para usos diversos; 

 Não é permitida a instalação de estruturas sanitárias, tratamentos 

de esgotos, fossas, poços incineradores, lançamento de efluentes 

residenciais ou industriais e outros poluentes assim como a 

instalação de aterros sanitários, depósitos e lançamentos de lixos 

ou entulhos de qualquer espécie; 

 Não é permitido o desenvolvimento de atividades 

agrossilvipastoris; 

 Não é permitida a recuperação de áreas com espécies exóticas; 

 Não é permitida a instalação de estruturas destinadas à criação de 

animais; 

 Não é permitido o uso do fogo como elemento de manejo; 

 Se faz a necessidade de cercamento da área, a fim de evitar 

acesso de pessoas não autorizadas. 

 

 



TAMBAÚ ENERGÉTICA 

S. A. 

 

45 

 

10.1.5 Zona Preferencial para Recuperação Ambiental (ZPRA) 

Para a Zona de Preservação Ambiental aplicam-se as seguintes 

diretrizes: 

 É permitidooenriquecimentoflorestalcom espécies nativasdos 

ecossistemas da região; 

 São permissíveis asatividades deeducação ambientale pesquisa 

científica, mediante autorização dos órgãos ambientais 

competentes; 

 Não é permitido o desenvolvimento de atividades 

agrossilvipastoris; 

 Não é permitida a recuperação de áreas com espécies exóticas; 

 Não é permitida a instalação de estruturas destinadas à criação de 

animais; 

 Não é permitido o uso do fogo como elemento de manejo; 

 Não é permitida a construção de instalações de quaisquer fins. 

 

10.1.6 Zona Preferencial com Função Socioeconômica (ZPFS) 

As diretrizes específicas para o desenvolvimento das atividades em zona 

com a função socioeconômica: 

 É permitida a agricultura e a fruticultura; 

 É permitida a apicultura com espécies nativas e/ou já introduzidas 

nos ecossistemas da região, desde que haja anuência da 

Concessionária e do órgão ambiental; 

 É permitida a existência de pastagem nativa e criadouros; 

 É permitido o reflorestamento com espécies nativas; 

 São permitidas atividades de educação ambiental e pesquisa 

científica; 
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 É permitida a manutenção de lavouras, pastagens, 

reflorestamentos e demais usos agrossilvipastoris; 

 É permissível o acesso à água para fins de abastecimento público, 

mediante autorização dos órgãos competentes, e dessedentação 

de animais, para as propriedades cadastradas; 

 É permissível o parcelamento da terra para fins rurais, sendo que 

esta deverá obedecer a Fração Mínima de Parcelamento - FMP 

determinada para o município e a legislação pertinente; 

 É permissível o corte de vegetação nativa, sendo que esta fica 

sujeita à autorização do órgão ambiental; 

 É permissível a instalação de criadouros de animais, desde que 

devidamente licenciadas pelo órgão ambiental; 

 É permissível a instalação de agroindústrias de pequeno porte, 

desde que devidamente licenciadas pelo órgão ambiental; 

 É permissível a instalação de equipamentos e dutos para a 

captação de água do reservatório para fins tais como irrigação e 

outros usos rurais, desde que devidamente aprovados pelo órgão 

ambiental; 

 Não é permitido o lançamento de esgotos domésticos ou efluentes 

industriais sem tratamento prévio; 

 Não é permitida a instalação de lixões a céu aberto ou aterros de 

qualquer espécie assim de depósito de entulhos; 

 É proibido o uso do fogo como elemento de manejo; 

 É proibida a recuperação de áreas com espécies exóticas; 

 São proibidos todos os usos que comprometam a qualidade hídrica 

da bacia e a conservação do meio ambiente; 

 Deverá ser estimulada a introdução de técnicas de manejo 

adequado dos solos entre os agricultores, para minimizar os 

processos erosivos e racionalizar o uso de adubos minerais, 
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técnicas de manejo fitossanitário integrado para evitar o uso de 

defensivos agrícolas (agrotóxicos), e a agricultura orgânica de 

modo geral; 

 O uso da terra deverá ser adequado ao máximo possível de acordo 

com as suas aptidões agrícolas. 

 

10.2 DIRETRIZES PARA OS USOS NAS ZONAS DE USO DA ÁGUA 

Neste item estão descritas as diretrizes de usos para as zonas definidas 

para o uso da água.  

Para quaisquer interferências e utilização da água se fez a necessidade 

de autorização do DRH – Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul – RS. 

 

10.2.1 Zona de Segurança da Usina (ZSU) 

 É permitido o uso para fins técnicos e administrativos relacionados 

à operação da usina; 

 É permitida a instalação de estruturas de apoio para acesso à água 

pela Concessionária; 

 Não é permitida a instalação de quaisquer tipos de atracadouros 

na margem do reservatório ou do rio Guarita, no trecho abrangido 

pela Zona de Segurança da Usina e do Reservatório; 

 Ficam proibidas quaisquer atividades de navegação, pesca, 

piscicultura, recreação e extrativistas; 

 Não é permitido o acesso a qualquer pessoa estranha na zona de 

segurança sem autorização prévia da Concessionária; 

 Deve haver delimitação da zona de segurança junto à água através 

de sinalizadores. 

 É permissível a  pesquisa científica, desde que haja anuência 
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da Concessionária. 

 

10.2.2 Zona de Uso Restrito da Água (ZURA) 

Nesta zona ficam restritos todos os usos que não tenham a finalidade de 

conservação. 

Deve se obedecer as seguintes diretrizes: 

 Ficam proibidas quaisquer atividades de navegação, piscicultura, 

recreação e extrativistas; 

 É permissível a coleta de animais para fins científicos, sob 

autorização do IBAMA e demais órgãos ambientais; 

 É permissível a instalação de estruturas de apoio para acesso à 

água para trabalhos de fins científicos; 

 

10.2.3 Zona de Uso Múltiplo da Água (ZUMA) 

As diretrizes previstas para a Zona de Usos Múltiplos da Água se 

relacionam com a observação das seguintes diretrizes: 

 É permitida a pesca esportiva e artesanal fora do período de 

reprodução da ictiofauna; 

 É permissível o banho, sendo que a qualidade da água deve estar 

de acordo com os padrões de balneabilidade adequados 

estipulados pela resolução CONAMA 274/2000. Para tanto, cabe 

aos empreendedores turísticos providenciar a avaliação da 

qualidade da água no local. Estes resultados devem ser 

divulgados, com o aval do órgão ambiental competente; 

 É permissível a navegação recreativa e esportiva, desde que 

respeitada a legislação imposta; 

 É permissível a instalação de equipamentos e dutos necessários 

para a captação e tratamento da água do reservatório para fins de 
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usos tais como irrigação ou outros usos rurais, desde que 

previamente autorizados pela Concessionária, assim como 

aprovação do projeto geral pelo órgão ambiental competente; 

 É permitida a instalação de praias artificiais, desde que estas sejam 

adjacentes à ZPUARL; 

 É proibido o lançamento de efluentes proveniente de instalações 

sanitárias ou industriais sem tratamento prévio; 

 É proibida a introdução de espécies aquáticas exóticas; 

 Para a navegação deve ser implantado um sistema de sinalização 

no lago e nas margens dos locais aonde a navegação é permitida. 

Este sistema deve fornecer boas condições de orientação aos 

navegadores. Devem ser demarcadas as áreas de perigo e de 

acesso proibido. A instalação destes dispositivos é de 

responsabilidade da Capitania Fluvial. Cabe destacar que para tal 

atividade se faz necessário a autorização da Capitania dos Portos 

para as embarcações. 

 

11. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL 

A gestão integrada dos usos múltiplos do reservatório e seu entorno 

depende de medidas que promovem a conservação e potencialização das ações 

supracitadas, as quais deverão estar apoiadas por programa de monitoramento 

ambiental. 

O programa aqui sugerido irá auxiliar na otimização dos diversos usos e 

ocupações no entorno do reservatório, evitando a degradação ambiental. O 

mesmo foi elaborado em conformidade com os estudos já realizados, pertinentes 

às etapas de licenciamento do empreendimento. 

O programa citado será de implantação imediata e duração mínima de 60 

meses. 
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11.1 PROGRAMA DE GESTÃO DO RESERVATÓRIO 

 

11.1.1 Justificativa 

A partir das premissas estabelecidas para o desenvolvimento sustentável, 

os planos de desenvolvimento e gestão se ampliam da esfera física para a 

ecológica e se voltam à qualidade ambiental, na qual emergem as questões 

sociais, culturais e políticas. 

Quando se trata do uso múltiplo da água, considerando este recurso como 

um bem social, econômico e ambiental, há a necessidade de um gerenciamento 

integrado, que compatibilize interesses diversos e evite a sua degradação. 

Inserida neste contexto, a gestão de reservatórios hidrelétricos deve ter 

uma visão ampla, sistêmica e integrada. As diretrizes para manejo e recuperação 

ambiental no entorno de reservatórios devem ser compatibilizadas com planos 

municipais e estaduais, observando requisitos técnicos e legais, contemplando 

os anseios da comunidade local. 

 

11.1.2 Objetivo 

O objetivo geral do Programa de Gestão do Reservatório é desenvolver 

atividades de planejamento, controle ambiental e operacional na área do 

reservatório para compatibilizar interesses diversos em relação à utilização das 

águas e solos no entorno, a fim de evitar degradação ambiental e maximizar 

benefícios socioeconômicos que decorrem do empreendimento. 

Ressalta-se que a gestão do reservatório, envolvendo ações de 

planejamento e controle, só poderão se efetivar de modo adequado, a partir do 

conhecimento da estrutura e do funcionamento do reservatório como 

ecossistema, do levantamento do uso e ocupação dos solos no seu entorno e 

dos anseios da comunidade local. 

Contudo, o Programa de Gestão do Reservatório deverá ser desenvolvido 

de forma integrada com todos os demais programas que vem sendo executados, 
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acompanhando suas atividades e reunindo as informações geradas nos 

mesmos. 

Os programas integrados à este Programa são: 

 Educação Ambiental; 

 Monitoramento da Qualidade da Água; 

 Monitoramento da Ictiofauna; 

 Proteção e Controle de Processos Erosivos; 

 Recomposição Ambiental da APP; 

 Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

 

11.1.2.1 Educação Ambiental 

Esta atividade tem como objetivo propiciar o entendimento da inserção da 

central hidrelétrica junto ao entorno, considerando a questão ambiental, sua 

relevância e implicações, e inserindo práticas junto à rotina escolar e da 

comunidade. 

 

11.1.2.2 Monitoramento da Qualidade da Água 

Nesta atividade serão analisadas variáveis físicas, químicas e biológicas 

no rio Guarita, ao longo da área do reservatório e em pontos estratégicos de 

alcance das atividades da PCH Tambaú. 

Os principais objetivos são: 

 Monitorar variáveis físicas, químicas e biológicas no reservatório e 

outros pontos de interesse, para determinação da qualidade da 

água e também da influência do reservatório sobre a mesma; 

 Complementar o conhecimento dos fatores que condicionam a 

qualidade da água no sistema existente. 
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11.1.2.3 Monitoramento da Ictiofauna 

Os objetivos desta atividade é avaliar a influência do empreendimento 

sobre a dinâmica e composição da ictiofauna local, e relacionar às informações 

obtidas com fatores ambientais e impactantes. Este monitoramento é realizado 

em conjunto com o monitoramento de qualidade da água, onde são realizadas 

as coletas em - pontos em comum. 

 

11.1.2.4 Proteção e Controle de Processos Erosivos 

Esta atividade visa o monitoramento de pontos junto às margens do 

reservatório com focos erosivos já existentes ou possíveis focos. Este 

monitoramento prevê desde a detecção à proposição e execução de medidas 

mitigadoras cabíveis à cada caso. 

  

11.1.2.5 Recomposição Ambiental da APP 

Esta atividade justifica-se, principalmente, pela necessidade de proteger 

os recursos hídricos contra o assoreamento e de manter a qualidade das águas. 

Os principais objetivos desta atividade são: propiciar a conectividade entre as 

áreas vegetadas, restaurar corredores ecológicos para o deslocamento da fauna 

regional, evitar o carreamento de sedimentos e resíduos de agrotóxicos para os 

corpos d’água e reintroduzir espécies nativas na região. Além disso, acata à 

legislação ambiental pertinente que dispõe sobre a preservação de faixa ciliar 

preferencialmente de 50 metros em cada margem do Rio Guarita. 

 

11.1.2.6 Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

O gerenciamento de resíduos sólidos junto às atividades operacionais da 

PCH se faz imprescindível. A geração de resíduos na mesma, não é em 

quantidade exorbitante, porém demanda uma segregação e descarte corretos e 

ambientalmente adequados. 
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11.1.3 Prazo para Implementação do Programa de Gestão 

Tais atividades já iniciaram, porém deverão ser aplicadas de maneira mais 

efetiva, tendo caráter permanente pelo tempo mínimo de 60 meses (05 anos). 

 

11.1.4 Instituições de apoio 

A responsabilidade executiva e financeira de desenvolvimento do 

programa é do empreendedor, devendo ser estabelecidas parcerias com a 

Prefeitura do município sede do empreendimento, órgão ambiental, órgãos de 

pesquisa, órgãos de extensão, universidades, etc. 

 

12. PLANO DE AUTOMONITORAMENTO 

O Plano de Automonitoramento do reservatório deve ser realizado a partir 

dos dados das atividades do Programa de Gestão do Reservatório. Com estes 

dados, a Concessionária possui condições para tomar ações mitigatórias 

mediante às agressões ao meio ambiente, a qual é responsável. 

O monitoramento da área de estudo deverá se concentrar no 

acompanhamento das alterações observáveis no uso do solo ao longo do tempo, 

a fim de verificar e mapear as interferências não conformes em relação ao 

zoneamento. 

É preciso salientar que a Concessionária não tem autoridade para agir 

coercitivamente em qualquer caso flagrado de agressão ambiental na área de 

estudo, papel que cabe legalmente aos órgãos competentes. Assim, reitera-se 

que a atividade de automonitoramento na área de estudo do PACUERA se 

restringirá à detecção das irregularidades e imediata informação ao órgão 

responsável, com avaliações anuais da situação geral do entorno do 

reservatório.  

Diante à uma ocorrência de qualquer dano ambiental na área do entorno 

e nas águas do reservatório da PCH, a Polícia Ambiental deverá ser informada 

através de registro de boletim de ocorrência. 
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13. COMPATIBILIZAÇÃO AOS PROGRAMAS OFICIAIS 

Não há incompatibilidades entre os objetivos e programas do PACUERA 

da PCH TAMBAÚ com os programas oficiais do Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul, ou com do Município de Erval Seco. Já está ocorrendo 

compatibilidade de programas da PCH TAMBAÚ com alguns programas 

governamentais do Estado, por exemplo: 

1. Com a Fundação de Meio Ambiente - FEPAM, na 

demanda por este PACUERA, que produzirá efeitos 

regionais de importância social e ambiental. 

2. Com a ANEEL, com quem a PCH TAMBAÚ 

mantém relações vinculadas à recepção e transmissão da 

energia elétrica gerada; 

3. Com a Secretaria de Educação do município de 

Erval Seco, com a qual mantém convênio para Educação 

Ambiental; 

Em suma, os relacionamentos institucionais da PCH TAMBAÚ visam a 

integrar adequadamente a Usina em seu contexto regional, e contribuir, até onde 

seja conveniente e possível, para o desenvolvimento daquela região. 

 

14. OPERACIONALIZAÇÃO 

A implantação deste PACUERA e sua manutenção é feita pelo Supervisor 

de Operações da PCH TAMBAÚ, diretamente vinculado ao Diretor Técnico 

Administrativo, e com assessoria da Consultoria Ambiental. 

Entre as atividades programadas se incluem providências de 

acompanhamento de sua execução, realizadas através de uma programação de 

automonitoramento, que consta da medição periódica de parâmetros, e registro 

de atividades correspondentes aos programas referidos, prevendo-se o 

encaminhamento dos seus resultados ao órgão licenciador, por ocasião dos 

relatórios anuais requeridos. 
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E, finalmente, Relatórios descritivos das controvérsias e entendimentos 

havidos com pessoas e instituições que possuem interesses ambientais comuns 

com os do empreendedor na região. 
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17. GLOSSÁRIO 

Área degradada - área onde há a ocorrência de alterações negativas das suas 

propriedades físicas, tais como sua estrutura ou grau de compacidade, a perda 

de matéria devido à erosão e a alteração de características químicas, devido a 

processos como a lixiviação, deposição ácida e a introdução de poluentes. 

Área de influência - Área externa de um dado território, sobre o qual exerce 

influência de ordem ecológica e/ou socioeconômica, podendo trazer alterações 

nos processos ecossistêmicos. 

Barragem - Construção para regular o curso de rios, usada para prevenir 

enchentes, aproveitar a força das águas como fonte de energia ou para fins 

turísticos. Sua construção pode trazer problemas ambientais, como no caso de 

grandes hidrelétricas, por submergir terras férteis, muitas vezes cobertas por 

importantes florestas, e por desalojar populações que vivem na área. 

http://www.ibge.gov.br/
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Código Florestal – código instituído pela Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 

1965 em cujo artigo 1º está previsto que as florestas existentes no território 

nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras 

que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do país. 

Concessionária - Empresa que recebeu a concessão, consentimento, para 

realizar algum serviço. 

Degradação ambiental - Alteração das características do meio ambiente. 

Educação Ambiental - Processo em que se busca despertar a preocupação dos 

indivíduos e comunidades para as questões ambientais, fornecendo informações 

e contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica. Estímulo à 

adoção de hábitos e atitudes que levem em conta as inter-relações humano-

ambientais e as consequências de ações individuais e coletivas sobre a melhoria 

da qualidade de vida. 

Empreendimento – Empreendimento é definido como toda e qualquer ação 

física, pública ou privada que, com objetivos sociais ou econômicos específicos, 

cause intervenções sobre o território, envolvendo determinadas condições de 

ocupação e manejo dos recursos naturais e alteração sobre as peculiaridades 

ambientais. 

Entorno – Área que circunscreve um território, o qual tem limites estabelecidos, 

por constituir espaço ambiental ou por apresentar homogeneidade de funções. 

Jusante - Uma área ou um ponto que fica abaixo de outro ao se considerar uma 

corrente fluvial ou tubulação na direção da foz, do final. 

Mata Ciliar – Mata estreita, existente na beira dos rios. 

Medidas mitigadoras – São aquelas destinadas a prevenir impactos negativos 

ou reduzir sua magnitude. É preferível usar a expressão "medida mitigadora" em 

vez de "medida corretiva", uma vez que a maioria dos danos ao meio ambiente, 

quando não pode ser evitada, pode apenas ser mitigada ou compensada. 
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Monitoramento ambiental – Coleta, para um propósito predeterminado, de 

medições ou observações sistemáticas, em uma série espaço temporal, de 

qualquer variável ou atributo ambiental, que forneça uma visão sinóptica ou uma 

amostra representativa do meio ambiente. 

Montante - Diz-se do lugar situado acima de outro, tomando-se em consideração 

a corrente fluvial que passa na região. O relevo de montante é, por conseguinte, 

aquele que está mais próximo das cabeceiras de um curso d'água, enquanto o 

de jusante está mais próximo da foz (Guerra, 1978). 

Preservação – Conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visam a 

proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da 

manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas 

naturais. 

Programa – Um conjunto de atividades, projetos ou serviços dirigidos à 

realização de objetivos específicos, geralmente similares ou relacionados. 

Recuperação – Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre 

degradada a uma condição não-degradada, que pode ser diferente de sua 

condição original. 

Reservatório - Corpo artificial de água de superfície que é retido por uma 

represa. 

Rio - Canal natural de drenagem de superfície que tem uma descarga anual 

relativamente grande. Um rio geralmente termina oceano. 

Uso do solo – É definido como o resultado de toda ação humana, envolvendo 

qualquer parte ou conjunto do território, que implique na realização ou 

implantação de atividades e empreendimentos. 

Usos múltiplos - Nos processos de planejamento e gestão ambiental, a 

expressão usos múltiplos refere-se à utilização simultânea de um ou mais 

recursos ambientais por várias atividades humanas. Por exemplo, na gestão de 

bacias hidrográficas, os usos múltiplos da água (geração de energia, irrigação, 

abastecimento público, pesca, recreação e outros) devem ser considerados, com 
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vistas à conservação da qualidade deste recurso, de modo a atender às 

diferentes demandas de utilização. 
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Anexo 1 – Mapa da Área do Reservatório 
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Anexo 2 – Mapa de Uso do Solo 
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Anexo 3 – Mapa de Zoneamento de Uso do Solo 
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Anexo 4 – Mapa de Zoneamento de Uso da Água 
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Anexo 5 – Mapa de Levantamento de APP 
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Anexo 6 – Relatório e Registros das Oficinas elaboradas na comunidade 
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RELATÓRIO DE REGISTROS DAS OFICINAS - PACUERA  

PCH TAMBAÚ 
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1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVO DO RELATÓRIO 

O presente relatório prevê relatar as oficinas vinculadas à elaboração do 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial – 

PACUERA da PCH Tambaú, Erval Seco – RS. 

As atividades pertinentes à estas oficinas foram compostas pela seguinte 

equipe técnica: 

 Eng. Ambiental Andressa Camila da Silva 

 Bióloga Fabiana Heidrich Amorim 

 Eng. Florestal Marcelo Silveira Netto 

 

2. OFICINAS 

No intuito de atender as 2 comunidades integrantes do entorno de 

reservatório artificial da PCH Tambaú, estas localizadas nos municípios de 

Redentora e Erval Seco, respectivamente, foi realizado 2 distintas oficinas em 

ponto estratégico para deslocamento de cada, a fim de atingir maior número de 

participantes possíveis e obter maior quantidade de dados possíveis para 

direcionamento do PACUERA. 

Segue abaixo registro de cada oficina assim como demais informações 

inerentes. 

 

Comunidade do município de Redentora – RS 

Primeira oficina realizada, no dia 07 de junho de 2018 às 19:00 no 

pavilhão de festas da Comunidade (Redentora) para todos os moradores 

localizados dentro do raio de influência do reservatório da PCH Tambaú. 

A divulgação de tal foi feito através da entrega de convites junto às casas, 

contendo o endereço e hora que seria realizado assim como o principal objetivo. 

Esta opção de divulgação foi escolhido por ser a mais efetiva, visto que se trata 

de uma área rural onde poucos tem acesso à jornal e divulgações em rádio. 
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Como pauta a oficina apresentou as principais atividades executadas e 

também a serem implantadas pela PCH Tambaú junto ao entorno do reservatório 

artificial, e após o mesmo foi aberto a palavra para cada morador presente 

explanar sua necessidade diante do rio e da área pertencente ao entorno. 

Registro de presença de todos os participantes segue como anexo 1 deste 

relatório. 

Segue abaixo registro fotográfico deste primeiro dia de oficina junto à 

comunidade de Redentora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 – Oficina realizada na comunidade de Redentora. 
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Imagem 2 – Oficina realizada na comunidade de Redentora. 

Imagem 3 – Oficina realizada na comunidade de Redentora. 
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Como principais pontos tratados junto à esta comunidade, se deu os 

seguintes: 

 Manter todas as áreas de acesso ao rio (as que já foram cercadas como 

área de acesso e se encontram dentro dos 10% permitido), mesmo as 

que se localizam onde não tem gado pois eles já tiveram período de 

estiagem e precisam deste acesso para buscar água do rio; 

 Possuem interesse em pescar com anzol (forma amadora) em épocas 

fora de Piracema. 

 

Comunidade do município de Erval Seco – RS 

Primeira oficina realizada, no dia 08 de junho de 2018 às 19:00 no 

pavilhão da igreja da Comunidade (Erval Seco) para todos os moradores 

localizados dentro do raio de influência do reservatório da PCH Tambaú. 

Imagem 4 – Café após a oficina para os presentes. 
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A divulgação de tal foi feito através da entrega de convites junto às casas, 

contendo o endereço e hora que seria realizado assim como o principal objetivo. 

Esta opção de divulgação foi escolhido por ser a mais efetiva, visto que se trata 

de uma área rural onde poucos tem acesso à jornal e divulgações em rádio. 

Como pauta a oficina apresentou as principais atividades executadas e 

também a serem implantadas pela PCH Tambaú junto ao entorno do reservatório 

artificial, e após o mesmo foi aberto a palavra para cada morador presente 

explanar sua necessidade diante do rio e da área pertencente ao entorno. 

Registro de presença de todos os participantes segue como anexo 2 deste 

relatório. 

Segue abaixo registro fotográfico deste primeiro dia de oficina junto à 

comunidade de Erval Seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5 – Oficina realizada na comunidade de Erval Seco. 
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Como principais pontos tratados junto à esta comunidade, se deu os 

seguintes: 

 Solicitaram a proibição de pesca junto ao trecho por um período médio 

de 02 anos, pois acreditam haver poucas espécies; 

 Proibição de uso de agrotóxico em área adjacente ao rio para evitar 

contaminação da água e resultante morte da fauna ictia. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em ambas comunidades não houve um comparecimento de todos os 

moradores do entorno, porém uma parte expressiva conseguiu explanar os 

anseios em comum em cada comunidade e também o entendimento e 

importância do plano para preservar as distintas utilidades do entorno do 

reservatório artificial. 

Imagem 6 – Oficina realizada na comunidade de Erval Seco. 
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Todas as informações e solicitações adquiridas nestas oficinas foram 

consideradas para elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do 

Entorno do Reservatório Artificial – PACUERA. 
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Anexo 1 – Lista de Presença da Oficina Comunidade de Redentora 
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Anexo 2 – Lista de Presença da Oficina Comunidade de Erval Seco 
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Anexo 7 – Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs 

 

 

 










