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RESUMO
Nas últimas décadas, a ocupação desordenada do entorno de
reservatórios artificiais vem trazendo preocupações às concessionárias de
energia elétrica, que dependem das boas condições do reservatório para a
garantia da geração de energia, e aos demais interessados nos usos múltiplos
da água. Dentre os instrumentos que surgiram nesse período, voltados à
conservação ambiental de reservatórios artificiais, destaca-se o Plano
Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatórios Artificiais Pacuera, instituído pela Resolução Conama nº 302/02. Embora o Pacuera
tenha surgido há mais de uma década, devido às complexidades que o
envolvem, especialmente a falta de clareza sobre sua abrangência e sobre os
responsáveis pela sua implementação, ele vem sendo tratado de forma
incipiente no âmbito dos órgãos ambientais licenciadores. Especificamente no
Estado de São Paulo, ainda não foram definidos os procedimentos para a
condução do Pacuera, destacando-se a ausência de Termos de Referência TRs norteadores. Visando contribuir para a evolução desses TRs, a presente
dissertação contempla uma revisão sobre os instrumentos de gestão e
proteção de reservatórios artificiais e sobre a importância da conservação das
margens de reservatórios; a percepção dos principais intervenientes sobre o
Pacuera; e o levantamento de documentos existentes no âmbito da Cetesb e
do Ibama. Com base na análise realizada, são apresentadas as questões
relevantes a serem abordadas no Pacuera e recomendações para a
elaboração de TRs, destacando-se propostas para a delimitação da área de
abrangência do Plano e para a gestão dessa área, bem como a indicação dos
itens principais a constarem dos TRs.

Palavras-chave: Conservação de reservatórios artificiais; Pacuera; Termo de
Referência

ABSTRACT
Environmental Plan for the Conservation and Use of the Surroundings of
Artificial Reservoirs of Hydroelectric Power Plants in the State of São
Paulo: analysis of the development of the tool and contributions
to the preparation of Terms of Reference
In the last decades, the disordered occupation of the surroundings of
artificial reservoirs has brought concern to the electrical power industry, which
depends on the good conditions of the reservoirs to generate power, and to
others interested in the multiple uses of this water. Among the instruments that
have emerged during this period, focused on environmental conservation of
artificial reservoirs, points out the Environmental Plan for the Conservation and
Use of the Surroundings of Artificial Reservoirs – Pacuera, established by
Conama Resolution nº 302/02. Although Pacuera has emerged more than a
decade ago, due to the complexities that involve it, especially the lack of clarity
as to its scope and the ones in charge for its enforcement, it has been
incipiently approached by the environmental licensors. Specifically in the State
of São Paulo, the procedures regarding the implementation of Pacuera have not
been defined yet, specially the enactment of Terms of Reference – TRs as
guidelines. Aiming to contribute to the evolution of such TRs, this dissertation
brings a review on: the management and protection instruments of artificial
reservoirs; the importance of reservoirs’ shore conservation; the perception of
the main stakeholders on the Pacuera; and a survey of the existing documents
of Cetesb and Ibama. Based on this review, the relevant issues to be addressed
by Pacuera and recommendations for the TRs are presented, including
proposals for the delimitation of the area covered by the Plan and for the
management of this area, as well as the indication of the main items to be
referred by the TRs.

Key Words: conservation of artificial reservoirs; Pacuera; Terms of Reference
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1. INTRODUÇÃO
As hidrelétricas constituem-se na principal fonte da matriz energética
brasileira, com boa parte da capacidade instalada do país fornecida por
reservatórios inseridos, em parte ou totalmente, no Estado de São Paulo.
Considerando a importância desses empreendimentos no cenário energético, é
fundamental a manutenção de seus reservatórios em boas condições, em
termos de qualidade e quantidade de água. Para tanto, torna-se imprescindível
o adequado gerenciamento dos reservatórios artificiais e de seus entornos,
visando à garantia da eficiência energética e a manutenção dos usos múltiplos
da água, tais como abastecimento público, irrigação, navegação, controle de
cheias, lazer, proteção das comunidades aquáticas, entre outros.
O gerenciamento do reservatório, embora seja imprescindível, pode ser
considerado uma tarefa complexa e de difícil implementação, já que não
depende apenas do controle das atividades que ocorrem no perímetro do
reservatório, mas também daquelas desenvolvidas em seu entorno imediato e
nas áreas da bacia incremental da barragem. Dentre as atividades antrópicas
com maior impacto sobre a qualidade e quantidade das águas de reservatórios
artificiais, destacam-se o desmatamento e a destruição de várzeas, o
lançamento de esgotos e efluentes, as atividades agrícolas, a irrigação, os
assentamentos urbanos etc. Os reflexos dessas atividades na qualidade do
reservatório podem se manifestar na forma de assoreamento, erosão e
instabilização de margens, eutrofização, poluição das águas, introdução de
espécies exóticas, entre outros.
O controle adequado de atividades antrópicas associado à manutenção
de uma zona de transição, em bom estado de conservação, entre o ambiente
aquático e o terrestre, representada normalmente pelas matas ciliares e
várzeas, pode contribuir para a garantia da qualidade das águas dos
reservatórios. Partindo-se desse princípio, foram instituídas no Código Florestal
de 1965, as Áreas de Preservação Permanente - APPs, garantindo a proteção
legal das áreas do entorno de cursos d’água, nascentes, lagos, reservatórios,
entre outros. Ocorre que, para o caso dos reservatórios artificiais, a faixa
compreendida pela APP somente foi delimitada duas décadas após a edição

15

do Código Florestal e a obrigatoriedade de aquisição dessa faixa pelo
empreendedor só foi determinada legalmente em 2001.
Esse período de incertezas sobre a real faixa a ser preservada no
entorno de reservatórios também se caracterizou pelo alto crescimento do setor
elétrico no país, alavancado principalmente pela construção de usinas
hidrelétricas. No caso do Estado de São Paulo, foram formados reservatórios
de grande porte, nos principais rios estaduais, com posterior ocupação
desordenada

dos

respectivos

entornos

e

principalmente

das

faixas

determinadas como APP, desencadeando uma série de conflitos entre os
principais interessados no aproveitamento dos usos múltiplos da água e do
entorno

e

aqueles

que

legalmente

têm

dentre

suas

atribuições

a

responsabilidade de garantir a conservação dos reservatórios.
Com o objetivo de regulamentar as questões relacionadas às Áreas de
Preservação Permanente de reservatórios artificiais, foi publicada em 2002 a
Resolução Conama nº 302, que além de redefinir e flexibilizar a larguras das
APPs, também trouxe a figura do Plano Ambiental de Conservação e Uso do
Entorno de Reservatório Artificial - Pacuera, visando disciplinar a conservação,
recuperação, o uso e ocupação do entorno de reservatórios artificiais
destinados ao abastecimento público de água e geração de energia elétrica. A
referida Resolução atribuiu ao empreendedor a responsabilidade pela
elaboração do Plano, com base em um Termo de Referência - TR emitido pelo
órgão ambiental, o qual é responsável também por sua aprovação.
Embora o Pacuera tenha sido instituído há mais de uma década, até o
momento tem sido tratado de forma incipiente, em decorrência da
complexidade dos aspectos que o envolvem, em especial da falta de clareza e
de incertezas sobre a delimitação de sua área de abrangência, os critérios para
o regramento do uso e ocupação do solo e as responsabilidades de cada ator,
quanto à implementação das diretrizes e ações propostas no Plano.
Especificamente no caso do Estado de São Paulo os procedimentos
relacionados ao Pacuera, no âmbito do licenciamento ambiental, ainda não
foram estabelecidos, não constando TR estruturado ou Pacueras em análise
junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Cetesb, atual órgão
licenciador estadual.
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Portanto, é necessário levantar e analisar os principais aspectos a serem
considerados nos Termos de Referência, visando nortear a elaboração do
Pacuera, de maneira que o mesmo possa ser efetivamente implementado,
contribuindo assim para a garantia dos usos múltiplos e do aproveitamento
ótimo da energia elétrica nos reservatórios do Estado de São Paulo.

1.1 Objetivos
Os objetivos da pesquisa foram divididos em geral e específicos,
conforme apresentados a seguir.

1.1.1 Geral
O objetivo geral da pesquisa é levantar e analisar aspectos que devem
ser abordados na elaboração de Pacueras de hidrelétricas no Estado de São
Paulo, visando contribuir para o conhecimento dos empreendedores e outros
interessados e colaborar com o órgão licenciador estadual na abordagem e
definição dos temas a constarem dos TRs dos Pacueras das hidrelétricas do
Estado de São Paulo.

1.1.2 Específicos
Com relação aos objetivos específicos, espera-se alcançar aos
seguintes:
a. obter um panorama do estado da arte dos instrumentos de
proteção e conservação de reservatórios artificiais e da
importância da proteção de suas margens;
b. distinguir aspectos relevantes relacionados aos Planos de
Trabalho, TRs e Pacueras propriamente ditos;
c. analisar a importância das margens de reservatórios artificiais,
com vistas à conservação da qualidade da água e do reservatório
como um todo;
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d. definir critérios a serem considerados para a conservação do
entorno do reservatório (proteção contra erosão, manutenção de
APPs florestadas, garantia dos usos múltiplos do reservatório,
manutenção dos ecossistemas, qualidade da água);
e. formular um conjunto de diretrizes a serem consideradas na
elaboração de TRs do Pacuera, prevendo os tipos de estudos a
serem elaborados pelo empreendedor, a partir dos principais
aspectos

interferentes

(conservação

de

solos,

na

conservação

conservação

de

de

reservatórios

matas

ciliares,

saneamento básico etc.).

1.2 Método e procedimentos metodológicos
A pesquisa ora apresentada foi realizada utilizando-se o método
indutivo, partindo de estudos de caso, para se buscar aspectos relevantes e
contribuições aos Termos de Referência de Pacueras de hidrelétricas em geral,
e da abordagem sistêmica, considerando-se a inter-relação entre a importância
da conservação das margens do reservatório artificial e da bacia hidrográfica.
Os principais procedimentos metodológicos adotados são apresentados
a seguir:
a. revisão bibliográfica acerca dos seguintes aspectos/assuntos:
importância da conservação das margens de reservatórios
artificiais, instrumentos de proteção e gestão de reservatórios, e
problemas ambientais e conflitos associados aos reservatórios e
respectivo entorno;
b. levantamento de dados secundários, incluindo: Planos de
Trabalho; TRs já emitidos; Pacueras já elaborados e/ou
aprovados; situação do licenciamento ambiental das hidrelétricas
do ESP e outras informações relevantes constantes nos
processos de licenciamento de hidrelétricas do ESP;
c. análise dos dados obtidos nos Planos de Trabalho e nos
processos de licenciamento de hidrelétricas junto à Cetesb, e de
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TRs e Pacueras elaborados para hidrelétricas em licenciamento
junto ao Ibama;
d. entrevistas com representantes de concessionárias de energia
elétrica, de órgãos ambientais e consultorias ambientais, para
conhecimento da visão desses atores sobre o Pacuera;
e. integração dos dados, discussão e conclusão.
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2. A IMPORTÂNCIA DAS HIDRELÉTRICAS E DA CONSERVAÇÃO DE
SEUS RESERVATÓRIOS
A seguir, é apresentado um breve cenário da geração de energia
hidrelétrica no contexto nacional e internacional, bem como os principais
aspectos relacionados à conservação dos reservatórios de hidrelétricas.
2.1 As hidrelétricas no cenário nacional e mundial
De acordo com World Commission on Dams (2000), ao longo do século
XX, ao menos 45.000 vezes, pessoas tomaram a decisão de construir uma
barragem, tendo-se como principais motivos para a formação de reservatórios
o abastecimento público, a geração de energia, a irrigação, a navegação e o
controle de cheias.
Segundo dados de International Commission on Large Dams - Icold
(2012), no âmbito mundial, existem 37.641 grandes barragens, ou seja,
aquelas com altura mínima de 15 m desde sua fundação, voltadas a diversas
finalidades (Figura 01).
Figura 01 - Número e finalidades das grandes barragens no mundo
Uso Múltiplo
Uso Exclusivo
Legenda
H Hidrelétrica
S Abastecimento
C Controle de Cheias
I Irrigação
N Navegação
R Recreação
F Piscicultura
X Outros

Fonte: Icold (2012)

20

Conforme demonstrado na Figura 01, a maior parte das grandes
barragens tem como finalidade principal a irrigação (19.085), seguida pelas
barragens destinadas à geração de energia elétrica (8.689), ao abastecimento
de água (7.189), ao controle de cheias (7.182), à recreação (4.148), à produção
pesqueira (1.381) e à navegação (659), além de barragens voltadas a outros
usos (2.086).
Dentre as barragens cadastradas pela International Commission on
Large Dams, 684 estão situadas no Brasil, o qual representa o 7º país com o
maior número de barragens cadastradas entre os países membros da
Comissão. Do total das grandes barragens brasileiras, aproximadamente 43%
(296) têm como finalidade principal a geração de energia elétrica.
Além das grandes barragens, estão implantados no Brasil outros
barramentos de menor porte voltados à geração de energia hidrelétrica, que se
constitui na principal fonte da matriz energética brasileira. De acordo com a
Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel (2012), o país possui 1.016
empreendimentos hidrelétricos em operação, os quais totalizam 83.345.851 kW
de potência, representando aproximadamente 70% da capacidade instalada do
país.
Do total de empreendimentos hidrelétricos, 201 correspondem às Usinas
Hidrelétricas – UHEs, com 78.978.614kW de potência instalada; 426
correspondem às Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs, com 4.137.493 kW
de potência; e, 389 às Centrais Geradoras Hidrelétricas – CGHs, com potência
de 229.744 kW.
No Estado de São Paulo estão concentrados aproximadamente 21% da
capacidade hidrelétrica instalada do país, representados por 17.981.214 kW de
potência, fornecida por 127 empreendimentos em operação, dos quais 51 são
UHEs, outros 51 são PCHs e 25 são CGHs. A distribuição da capacidade
instalada das hidrelétricas no país está representada na Figura 02.
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Figura 02 – Distribuição da capacidade instalada hidrelétrica no Brasil

Fonte: Aneel (2008)

A partir da Figura 02, é possível notar que a maior parte da capacidade
instalada nacional concentra-se nos Estados de São Paulo, Paraná e Minas
Gerais, com potências superiores a 10.000.000 kW, seguidos pelo Estado do
Pará, com potência instalada entre 5.000.000 kW e 10.000.000 kW. Já as
regiões Norte e Nordeste possuem as menores capacidades instaladas do
país, visto que a maioria de seus Estados apresenta potência instalada inferior
a 1.000.000 kW.
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No cenário mundial, o Brasil destaca-se como o segundo maior produtor
de energia hidrelétrica, com 11,5 % da geração mundial, atrás apenas da China
(20,5%), e também aparece entre os países com maior potência instalada, com
79 GW, atrás somente de China (171 GW) e Estados Unidos da América (100
GW) (IEA, 2012).
Considerando-se os dados de 33 países membros da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, a hidroeletricidade
corresponde a terceira maior fonte da matriz energética mundial. Assim,
conforme demonstrado na Figura 03, a hidroeletricidade representa 14% da
matriz energética mundial, sendo superada pelas fontes fósseis (63%) e pela
energia nuclear (18%), situando-se à frente das fontes alternativas de energia
(eólica, solar, geotérmica etc.), que representam 5% da matriz (IEA, 2013).

Figura 03 – Produção de energia elétrica mundial por tipo de fonte

Fonte: IEA (2013)

Verifica-se, assim, que hidrelétricas representam um papel importante na
geração de energia no cenário mundial e, principalmente, no cenário nacional,
tornando-se imprescindível a conservação de seus reservatórios para a
garantia da atividade, bem como dos demais usos múltiplos de suas águas.
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2.2

Alterações

ambientais

decorrentes

da

formação

e

operação

de

reservatórios e da ação antrópica no entorno
Embora as hidrelétricas representem um importante papel na matriz
energética mundial e, especialmente, nacional, a implantação desses
empreendimentos traz consigo a formação de reservatórios artificiais, que além
de serem essenciais para a geração de energia, devem proporcionar os usos
múltiplos da água, conforme já previsto no Código de Águas, de 1934.
Dentre os principais usos dos reservatórios artificiais, além da geração
de

energia,

estão a

produção

de

alimentos

(pesca e piscicultura),

abastecimento de água, recreação, turismo e navegação (TUNDISI, 2005) e o
controle de cheias.
A manutenção dos usos múltiplos das águas dos reservatórios artificiais
depende necessariamente da boa qualidade dessas águas, o que torna
imprescindível a conservação do reservatório e seu entorno.
Ocorre que a própria formação do reservatório implica em alterações
que podem comprometer a qualidade das águas. Segundo Müller (1995), a
transformação abrupta de um ecossistema fluvial em lacustre provoca
desequilíbrios intensos na estrutura físico-química e nas funções biológicas do
meio aquático, impondo assim ajustes às comunidades bióticas na busca do
reequilíbrio. Tais desequilíbrios são provocados pela perda dos materiais
hidrotransportados pela decantação, variação térmica ao longo do perfil do
reservatório e mudanças na composição química da água. Além disso, são
citados diversos fatores naturais que podem ser intensificados com a formação
dos reservatórios, como: a erosão, na medida em que as margens não
adaptadas morfologicamente e biologicamente à inundação são mais
susceptíveis ao embate de ondas; o assoreamento, que é intensificado pela
erosão das margens, alteração da dinâmica fluvial e pela própria existência do
barramento; e a proliferação de macrófitas, devido aos desequilíbrios dos ciclos
de nutrientes nas águas.
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As comunidades aquáticas, especialmente a ictiofauna, também são
influenciadas com a formação de reservatórios, principalmente pela alteração
do ambiente lótico para lêntico ou semi-lêntico e pela própria operação do
reservatório. Além disso, os represamentos alteram a quantidade e qualidade
de habitats e os processos de produção primária, de modo que essas
alterações promovem modificações relevantes na composição da ictiofauna,
especialmente na demografia das populações, sendo esperada uma diminuição
na riqueza regional de espécies (AGOSTINHO; GOMES; PELICICE, 2007).
A operação do reservatório também pode implicar na piora da qualidade
da água e das condições do reservatório. O embate de ondas nas margens
pode alterar a morfologia do reservatório, tanto pelo solapamento das margens,
quanto pelo assoreamento. Adicionalmente, nos reservatórios que operam por
acumulação, ou seja, reservam parte da vazão afluente ao longo de um
determinado período, para liberá-la posteriormente nos horários de pico da
demanda de energia, as oscilações do nível do reservatório criam uma faixa
inóspita no entorno, despida de vegetação e sujeita à erosão (MÜLLER, 1995).
Além dos fatores relacionados à própria formação e operação dos
reservatórios, os fatores externos também podem influenciar a qualidade das
águas (Figura 04).
Segundo

Strassburger

(2005),

as

maiores

perturbações

aos

ecossistemas aquáticos são causadas pelas atividades antrópicas, tais como a
geração de resíduos industriais, a falta de tratamento de esgotos, o manejo
inadequado do solo, o uso indiscriminado de agrotóxicos e produtos químicos
na agricultura entre outros.
De acordo com Oliveira (1994), as ações antrópicas, ainda que de forma
indireta, respondem pelo principal fator da produção de sedimentos em uma
bacia hidrográfica submetida ao uso do solo, tanto pela alteração da cobertura
vegetal e do manejo do solo, urbano e rural, quanto pelo lançamento de solo
nos corpos d’água. O destino desses sedimentos ao atingir a rede de
drenagem é o carreamento até o reservatório, onde se acumulam, tanto nas
embocaduras dos rios tributários, quanto nas proximidades do barramento.
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Figura 04 – Principais fontes potenciais de material alóctone na zona litorânea de reservatório (exemplo do
reservatório da UHE Barra Bonita, no rio Tietê)

Fonte: elaborada pela Autora, baseado em Carta Topográfica do IBGE (1974), Google Earth (2013) e Pieczynska (1990).
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Pieczynska (1990) inclui entre as principais fontes de material alóctone
os materiais transportados pelos tributários, os efluentes industriais e esgotos
domésticos, os produtos de erosão das margens e de erosão superficial, restos
vegetais de matas do entorno, além da precipitação atmosférica e do fluxo das
águas subterrâneas.
Como consequência dos usos e atividades inadequados na bacia
hidrográfica, Löffler (1990a) destaca as seguintes alterações no reservatório:
eutrofização; alterações morfométricas e morfológicas; poluição das águas por
substâncias químicas e aumento da turbidez; e, introdução de espécies
exóticas.
Essas alterações podem ser potencializadas quando as atividades
antrópicas (recreação, urbanização, tráfego, indústrias, agricultura etc.)
ocorrem às margens do reservatório. Como consequência, tem-se a perda das
zonas litorâneas dos reservatórios, que pode ser considerada como um dos
impactos mais significativos para a conservação e manutenção da diversidade
genética (LÖFFLER, 1990b).

2.3 Importância da conservação das margens de reservatórios
O reservatório artificial pode ser considerado como um sistema
complexo, que depende, além de si mesmo, da bacia hidrográfica na qual está
inserido e das descargas e outros sistemas existentes a montante. A interação
e funcionamento desses subsistemas são fundamentais para os reservatórios,
na medida em que os impactos nas bacias hidrográficas e nos usos múltiplos
das águas se refletem em seus componentes biológicos, populações e
comunidades (MATSUMURA-TUNDISI & TUNDISI, 2003 apud TUNDISI,
2005).
Para Tundisi (2005), a gestão dos reservatórios engloba o controle de
sistemas complexos com estados transientes e respostas diversificadas aos
aspectos climatológicos e operacionais, acrescidas dos impactos e usos
múltiplos nas bacias hidrográficas e das demandas de água.
Assim, considerando que os eventos ocorridos na bacia hidrográfica
podem refletir na qualidade dos ambientes a jusante, a proteção das condições
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das margens tem um papel importante na gestão do ambiente lacustre, na
medida em que as mesmas atuam como um ecótono, ou seja, como uma zona
de transição entre os ecossistemas terrestre e lacustre. Essa zona de transição
atua como um filtro para o material particulado proveniente de fontes difusas na
bacia, os quais podem conter nutrientes, pesticidas e fertilizantes, matéria
orgânica biodegradável, metais pesados e tóxicos etc., de modo que os
mesmos têm o alcance à água reduzido. Assim, é fundamental um adequado
gerenciamento das margens, especialmente no sentido de reduzir a erosão e
outras fontes de material particulado que alcancem a zona de transição, já que
a mesma tem habilidade de proteção limitada (JORGENSEN, 1990a).
Attanásio (2004) ressaltou a importância do ecossistema ripário, que
inclui a dinâmica da zona ripária (ou de transição), quanto à sua contribuição
ao aumento da capacidade de armazenamento da água em uma microbacia e
à manutenção da qualidade da água pela filtragem superficial de sedimentos e
retenção de nutrientes pela mata ripária, bem como pela capacidade de
estabilização de margens, equilíbrio térmico da água e formação de corredores
ecológicos.
Segundo Salvador (1989), as matas ciliares, compostas por formações
higrófilas, exercem funções ecológicas e hidrológicas relevantes dentro da
bacia hidrográfica, destacando-se a regulação dos regimes hídricos, a
manutenção da qualidade da água, a estabilidade dos solos marginais, o
desenvolvimento e sustento dos organismos aquáticos e da fauna silvestre
marginal, entre outras.
Müller (1995) destacou que a boa qualidade das águas depende da ação
protetora da flora terrestre e aquática e ressaltou dentre os benefícios trazidos
às águas: a retenção de detritos sólidos erodidos e carreados em direção ao
curso d’água, o aumento da resistência das margens à erosão e o suporte
alimentar à fauna lacustre, terrestre e aquática, entre outras.
Gois (2008) também ressaltou a influência direta da mata ciliar no grau
de qualidade da água, já que sua remoção resulta em um aumento significativo
da quantidade de nutrientes no corpo d’água e no comprometimento de sua
qualidade para consumo.
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Ainda segundo Jorgensen (1990b), embora em vários países tenha sido
estabelecido, pela legislação, um cinturão de proteção nas zonas de transição
de lagos e reservatórios, há inúmeros exemplos da irreversibilidade das
consequências causadas pela omissão desse cinturão, concluindo, portanto,
que a manutenção de uma zona de proteção apropriada é uma importante
ferramenta no gerenciamento de lagos e reservatórios artificiais.
Nesse sentido, as alterações no uso do solo na bacia hidrográfica e no
entorno imediato do reservatório podem ter seus reflexos na qualidade das
águas do reservatório minimizados, desde que a zona de transição seja
suficientemente conservada e com uma largura apropriada, para atuar na
retenção dos materiais particulados provenientes do entorno, associados às
atividades industriais, agropecuárias e outras atividades poluentes instaladas
no entorno.
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3. OS INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO E GESTÃO DE RESERVATÓRIOS
ARTIFICIAIS
Com vistas à conservação dos reservatórios artificiais formados desde o
início do século passado no Brasil, foram instituídos diversos instrumentos
legais para o controle e proteção do uso das águas e das margens de
reservatórios artificiais. Além disso, foram elaborados, especialmente pelo
Setor Elétrico, diversos documentos voltados à adequada gestão dos
empreendimentos elétricos, incluindo diretrizes para a conservação das águas
e garantia dos usos múltiplos dos reservatórios artificiais, conforme
apresentado a seguir.

3.1 Contexto legal da proteção de reservatórios artificiais
A partir do início dos anos 1930, surgiram diversos instrumentos legais
visando a proteção dos recursos naturais e, entre outros objetivos, a
conservação da qualidade dos reservatórios artificiais. Dentre estes, se
destacam o Código Florestal (BRASIL, 1934a) e o Código de Águas (BRASIL,
1934b), ambos de 1934. Posteriormente, em 1965, foi editado o “Novo” Código
Florestal (BRASIL, 1965) que trouxe a figura das Áreas de Preservação
Permanente, inclusive para o entorno de reservatórios artificiais. No período
entre as décadas de 1980 e 2000, foram publicadas diversas alterações do
Código Florestal de 1965, as quais detalharam aspectos como largura das
APPs, necessidade de aquisição dessas áreas no entorno de reservatórios
artificiais, entre outros. Tal período também foi marcado pela instituição de
políticas públicas importantes, em especial a Política Nacional de Meio
Ambiente (BRASIL, 1981), a Política Estadual de Recursos Hídricos (SÃO
PAULO, 1991) e a Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997), e
diplomas legais posteriores, que propuseram diversas diretrizes visando à
conservação desses recursos naturais, bem como para o seu gerenciamento.
Um breve resumo desses instrumentos ao longo do tempo e sua relação
com a conservação dos reservatórios artificiais é apresentado na Figura 05, no
Quadro 01 e nos subitens a seguir.
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Figura 05: Linha do tempo dos diplomas legais voltados à proteção e conservação de reservatórios artificiais

Primeiros
Códigos
Brasileiros
(Florestal,
Águas e
Minas)

1934

Novo
Código
Florestal

1960

1965

Destoca e
limpeza
de açudes,
represas e
lagos
artificiais

Fonte: elaborada pela Autora

Resolução
Conama
nº 04

1981

Política
Nacional
de Meio
Ambiente

1985

Política
Nacional
de
Recursos
Hídricos /
Resolução
Conama
nº 237

Resolução
Conama
nº 06

1986

Resolução
Conama
nº 01

1987

1991

Política
Estadual
de
Recursos
Hídricos

1997

Leis
Florestais
nº 12.651
e nº
12.727

Resoluções
Conama nº
302 e nº
303

2001

Medida
Provisória
nº
2.166-67

2002

2006

Resolução
Conama
nº 369

2012
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Quadro 01 - Diplomas legais voltados à proteção e conservação de reservatórios
artificiais
Diploma legal

Data

Assunto

Aspectos relacionados à
conservação de reservatórios
artificiais

Decreto Federal
nº 23.793

23/01/1934

Aprova o Código Florestal

Declara
como
florestas
protetoras aquelas situadas no
entorno de cursos d’água e que
atuam na conservação do
regime hídrico e no controle de
erosão.

Decreto Federal
nº 24.642

10/07/1934

Decreta o Código de Minas

-

10/07/1934

Decreta o Código de Águas

Contempla medidas para facilitar
e garantir o aproveitamento
racional da energia hidráulica e
os usos múltiplos da água.

23/11/1960

Torna obrigatória a destoca e
consequente
limpeza
das
bacias hidráulicas dos açudes,
represas ou lagos artificiais.

Visa à garantia da qualidade da
água e dos recursos pesqueiros.

15/09/1965

Institui o Novo Código Florestal

Define as florestas e outras
formas de vegetação natural em
margens de cursos d’água e
entorno de corpos d’água como
APPs.

Lei Federal nº 6.938

31/08/1981

Dispõe
sobre
a
Política
Nacional do Meio Ambiente,
seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação.

Estabelece a necessidade de
licenciamento ambiental prévio
para construção, ampliação e
operação
de
atividades
utilizadoras
de
recursos
naturais.

Resolução Conama
nº 04

18/09/1985

Dispõe sobre definições e
conceitos
sobre
Reservas
Ecológicas.

Define a largura das APPs de
reservatórios
artificiais
e
represas hidrelétricas.

Resolução Conama
n° 01

23/01/1986

Dispõe
sobre
critérios
e
diretrizes
gerais
para
a
avaliação de impacto ambiental.

Indica as
passíveis
ambiental.

Resolução Conama
n° 06

16/09/1987

Dispõe sobre o licenciamento
ambiental de obras do setor de
geração de energia elétrica.

Estipula os critérios para o
licenciamento ambiental das
hidrelétricas.

30/12/1991

Estabelece
normas
de
orientação à Política Estadual
de Recursos Hídricos, bem
como ao Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos
Hídricos.

Prevê medidas para a garantia
dos usos múltiplos, institui
instrumentos como o Plano de
Bacias e o enquadramento dos
cursos d’água, dentre outros.

08/01/1997

Dispõe
sobre
a
Política
Nacional de Recursos Hídricos,
cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos
Hídricos.

Prevê medidas para a garantia
dos usos múltiplos, institui
instrumentos como o Plano de
Bacias e o enquadramento dos
cursos d’água, dentre outros.

22/12/1997

Regulamenta os aspectos de
licenciamento
ambiental
estabelecidos
na
Política
Nacional do Meio Ambiente

Indica as
passíveis
ambiental.

Decreto Federal
nº 24.643

Lei Federal nº 3.824

Lei Federal nº 4.771

Lei Estadual n°
7.663 (São Paulo)

Lei Federal n° 9.433

Resolução Conama
n° 237

continua

hidrelétricas como
de
licenciamento

hidrelétricas como
de
licenciamento
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Quadro 01 - Diplomas legais voltados à proteção e conservação de reservatórios
artificiais (continuação)
Diploma legal

Data

Assunto

24/08/2001

Altera
artigos
e
acresce
o
dispositivos à Lei n 4.771/65,
que institui o Código Florestal, e
o
altera artigo da Lei n 9.393/96,
que dispõe sobre o Imposto
sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR.

Determina a necessidade de
aquisição ou desapropriação
das APPs de reservatórios
artificiais.

Resolução Conama
n° 302

20/03/2002

Dispõe sobre os parâmetros,
definições e limites de Áreas de
Preservação Permanente de
reservatórios artificiais e o
regime de uso do entorno.

Redefine os limites das APPs de
reservatórios e estabelece o
Pacuera.

Resolução Conama
n° 303

20/03/2002

Dispõe sobre os parâmetros,
definições e limites de Áreas de
Preservação Permanente.

Importante para a conservação
da APP de tributários dos
reservatórios artificiais.

28/03/2006

Dispõe
sobre
os
casos
excepcionais,
de
utilidade
pública, interesse social ou
baixo impacto ambiental, para a
intervenção ou supressão de
vegetação
em
Área
de
Preservação Permanente.

Contribui para o controle da
supressão de vegetação no
entorno dos reservatórios.

25/05/ 2012

Dispõe sobre a proteção da
vegetação nativa; altera as Leis
os
n 6.938/81,
9.393/96,
e
11.428/06; revoga as Leis
os
n 4.771/65, e 7.754/89, e a
o
Medida Provisória n 2.16667/01.

Determina que a largura da faixa
da
APP
de
reservatórios
artificiais será definida no
licenciamento ambiental.
Reduz a APP de reservatórios
anteriores a 2001 para uma
faixa definida entre o nível
máximo normal e o nível
máximo maximorum.
Mantém o Pacuera.

17/10/2012

Altera a Lei n 12.651/12, que
dispõe sobre a proteção da
vegetação nativa.

Medida Provisória
n° 2.166-67

Resolução Conama
n° 369

Lei Federal n°
12.651

o

Lei Federal n°
12.727

Aspectos relacionados à
conservação de reservatórios
artificiais

Estipula que o uso e ocupação
do entorno de reservatórios, no
âmbito do Pacuera, não poderá
exceder a 10% da APP.

Fonte: elaborado pela Autora

3.1.1 Os primeiros códigos ambientais brasileiros
Os primeiros instrumentos legais brasileiros que englobam aspectos do
meio ambiente tratam-se dos Códigos Florestal, de Águas e de Minas (BRASIL,
1934c). Tais instrumentos tinham, basicamente, como objetivo a regulação do
uso dos recursos naturais, especialmente dos bens minerais e das florestas.
Desde a instituição do Código de Águas, de 1934, a geração de energia
elétrica e sua relação com os aspectos ambientais e sociais já se mostrava
como uma questão relevante. Segundo tal Código, à época de sua instituição,
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já eram necessárias medidas para facilitar e garantir o aproveitamento racional
da energia hidráulica, de modo que foi estabelecida a figura da concessão, pelo
poder público para o aproveitamento dessa energia. Nesse sentido, em seu
artigo 143, o Código de Águas determinou que, em todos os aproveitamentos
hidrelétricos, deveriam ser garantidos os usos de interesses gerais, a saber:
a) da alimentação e das necessidades das populações
ribeirinhas;
b) da salubridade pública;
c) da navegação;
d) da irrigação;
e) da proteção contra as inundações;
f) da conservação e livre circulação do peixe;
g) do escoamento e rejeição das águas. (BRASIL, 1934b)

Além da garantia dos usos múltiplos, previu-se, no âmbito das
concessões, a desapropriação ou servidão das terras necessárias às estruturas
da hidrelétrica, com as devidas indenizações aos proprietários.
Outro instrumento importante para a conservação das águas foi o
próprio Código Florestal, por meio do qual foi criada a figura das florestas
protetoras, ou seja, aquelas que, por sua localização, atuam na conservação
do regime hídrico, tais como as situadas no entorno de corpos d’água. Também
foram consideradas como florestas protetoras, as que, em decorrência de sua
localização, servissem para evitar a erosão por agentes naturais e para
assegurar as condições de salubridade pública, dentre outras. Assim pode-se
dizer que, de certa maneira, as APPs definidas posteriormente no Código
Florestal de 1965, já figuravam o antigo Código, na medida em que sua
localização, às margens de cursos d’água, lagos e reservatórios, permite as
funções de controle do regime hídrico e da erosão e a garantia da qualidade
das águas.
A proteção dessas florestas no antigo Código Florestal de 1934 é
explícita em diversos artigos, tendo sido consideradas de conservação perene
e inalienáveis (art. 8º) e proibidas de corte (art. 22), podendo ser suprimidas
somente pela exploração limitada, ou seja, devidamente autorizada pelo poder
público (art. 52 e 53). O antigo Código de 1934 previu, ainda, algumas
restrições para a exploração de florestas em margens de rios e lagos,
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especialmente para a produção de lenha e carvão, proibindo sua derrubada em
áreas com vegetação escassa (art. 22) e condicionando o corte à obtenção de
licença da autoridade florestal (art. 25).
Destaca-se ainda, dentre os primeiros instrumentos legais de proteção, a
Lei Federal nº 3.824, de 1960, criada especialmente para a conservação da
qualidade das águas de reservatórios, na qual foi determinada a necessidade
de destoca e limpeza de bacias hidráulicas, açudes e represas ou lagos
artificiais,

reservando-se,

no

entanto,

áreas

vegetadas

consideradas

tecnicamente necessárias à proteção da ictiofauna e de reservas pesqueiras.

3.1.2 O Novo Código Florestal (Lei Federal nº 4.771/65)
Em 1965, com a renovação do Código Florestal, por meio da publicação
da Lei Federal nº 4.771, tornou-se explícita a preocupação com a conservação
das margens de corpos d’água, incluindo as de reservatórios artificiais, visto
que as florestas e outras formas de vegetação natural existentes nas mesmas
foram estabelecidas como APPs. Além da instituição das APPs, esse Código
Florestal dispunha basicamente sobre a Reserva Legal e outros critérios para a
proteção das florestas, disciplinando a supressão e outras atividades e
prevendo penalidades aos infratores do Código.
As Áreas de Preservação Permanente foram definidas no Código
Florestal de 1965, como área “coberta ou não por vegetação nativa, com a
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas” (BRASIL, 1965). Entende-se,
assim, que as APPs de reservatórios artificiais têm como função, além da
proteção de suas margens, a conservação do reservatório e seu entorno como
um todo, abrangendo águas, solos, fauna e flora.
De acordo com os artigos 2o e 3o do Código Florestal de 1965, as APPs
foram reunidas em quatro grupos distintos: as do entorno de corpos d’água; as
de topos de morro, encostas, chapadas e altitude; as de restingas; e, aquelas
declaradas pelo Poder Público. No grupo das APPs de corpos d’água, foram
definidas as larguras dessas áreas somente ao longo dos cursos d’água (rios,
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córregos etc.), as quais variavam de acordo com a largura do curso. Contudo,
as APPs de lagos, lagoas e reservatórios artificiais, bem como as APPs de
nascentes, não tiveram largura determinada pela lei, restando assim uma falta
de clareza acerca da faixa a ser protegida no entorno desses corpos d’água.
Cabe ressaltar que entre as décadas de 1960 e 1980 houve a
implantação de grande parte dos reservatórios artificiais no Estado de São
Paulo, especialmente pelo crescimento do setor elétrico, de modo que a
ausência de uma largura determinada para as APPs de reservatórios artificiais
permitiu que houvesse a ocupação indiscriminada dessas áreas, durante esse
período, o que acabou por iniciar os conflitos entre os interesses de uso e de
ocupação de conservação dessas áreas.

3.1.3 As alterações do Código Florestal de 1965
Em 1985, com a publicação da Resolução Conama nº 04, deu-se fim à
incerteza sobre a largura das APPs de lagos, lagoas e reservatórios artificiais,
de modo que estas foram definidas como uma faixa marginal de no mínimo 100
m de largura nas áreas rurais e de 30 m de largura nas áreas urbanas,
medidos horizontalmente, a partir do nível máximo do corpo d’água.
Especificamente para as represas hidrelétricas, a área de preservação da
vegetação natural foi definida nesta Resolução como uma faixa de 100 m a
partir do nível máximo do reservatório, tanto em áreas urbanas, quanto rurais.
Com a necessidade de licenciamento ambiental das hidrelétricas e da
manutenção de APPs no entorno de seus reservatórios, os conflitos
socioeconômicos nas bordas de reservatórios tornaram-se mais evidentes, pois
embora houvesse a necessidade de se manter a faixa de 100 m de APP
preservada, em geral tais faixas não eram de propriedade das concessionárias,
de modo que a ocupação e o uso dessa faixa tiveram continuidade mesmo
após a definição da largura da APP.
Visando solucionar os conflitos relacionados às APPs dos reservatórios
artificiais, foi editada em 2001 a Medida Provisória n° 2.166-67, que alterou o
Código Florestal de 1965. Essa Medida proporcionou mais um avanço em
relação à conservação das margens de reservatórios, já que no § 6º de seu
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artigo 4º, foi determinada a obrigatoriedade da “desapropriação ou aquisição,
pelo empreendedor, das áreas de preservação permanente criadas no seu
entorno” (BRASIL, 2001).
A partir desse dispositivo, as ações de conservação por parte do
empreendedor, especialmente os plantios de vegetação nativa na nova APP,
puderam ser mais bem controladas e gerenciadas. Adicionalmente, também no
artigo 4º da citada Medida Provisória, a supressão de vegetação nessas áreas
ficou restrita às atividades de utilidade pública ou interesse social, quando não
houver alternativas técnicas e locacionais. No entanto, a Medida Provisória não
incorporou os empreendimentos anteriores à sua publicação, de modo que os
conflitos existentes à época não puderam ser solucionados a partir das
disposições da Medida.
Adicionalmente, para regulamentar o Código Florestal de 1965, quanto à
definição dos parâmetros, limites e regime de uso das APPs, foram publicadas
pelo Conama, no ano de 2002, a Resolução Conama n° 302, referente às
APPs de reservatórios artificiais e a Resolução Conama n° 303, que tratava
das APPs de cursos d’água, nascentes, topo de morro, entre outras.
Conforme a Resolução Conama nº 302/02, constituía Área de
Preservação Permanente a área marginal ao redor do reservatório artificial e
suas ilhas, com largura mínima, em projeção horizontal, medida a partir do
nível máximo de operação de:
I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados em
áreas urbanas consolidadas e cem metros para áreas rurais;
II - quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais
de geração de energia elétrica com até dez hectares, sem
prejuízo da compensação ambiental;
III - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não
utilizados em abastecimento público ou geração de energia
elétrica, com até vinte hectares de superfície e localizados em
área rural. (CONAMA, 2002a)

Foi previsto também no artigo 3º da referida Resolução, que tais larguras
poderiam ser ampliadas ou reduzidas, no âmbito do licenciamento ambiental e
a critério do órgão licenciador, observando-se a largura mínima de 30 metros,
exceto para reservatórios destinados ao abastecimento público de água e
aqueles situados em áreas de ocorrência de Floresta Ombrófila Densa –
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porção amazônica e cerradões, para os quais a largura da APP não poderia ser
reduzida. A flexibilização dos limites das APPs de reservatórios artificiais
prevista na Resolução Conama nº 302/02, ou seja, a ampliação ou redução
desses limites se justificam tanto pela necessidade de conservação do
reservatório e garantia dos usos múltiplos, quanto pela possibilidade de
ocupação do entorno. Assim, para a ampliação ou redução dos limites,
deveriam ser considerados, de acordo com o § 4º do artigo 3º, os seguintes
aspectos:
I - características ambientais da bacia hidrográfica;
II - geologia, geomorfologia, hidrogeologia e fisiografia da bacia
hidrográfica;
III - tipologia vegetal;
IV - representatividade ecológica da área no bioma presente
dentro da bacia hidrográfica em que está inserido,
notadamente a existência de espécie ameaçada de extinção e
a importância da área como corredor de biodiversidade;
V - finalidade do uso da água;
VI - uso e ocupação do solo no entorno;
VII - o impacto ambiental causado pela implantação do
reservatório e no entorno da Área de Preservação Permanente
até a faixa de cem metros. (CONAMA, 2002a)

Embora a ocupação do entorno tenha sido definida como um aspecto a
ser considerado para a redução dos limites da APP de reservatórios, ficou
estabelecido, no § 5º do artigo 3º da supracitada Resolução, que tal ocupação
não poderia exceder a 10% dessa área, ressalvadas as benfeitorias existentes
na área urbana consolidada, anteriores à solicitação da Licença Ambiental
Prévia do empreendimento. Dessa forma, a Resolução buscou atingir uma
relação sustentável entre a conservação do reservatório e a ocupação da APP.
Também visando o mesmo propósito, foi instituída na Resolução Conama nº
302/02 a elaboração obrigatória do Pacuera, para reservatórios destinados ao
abastecimento público e à geração de energia elétrica, o qual será tratado
detalhadamente na próxima seção.
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3.1.4 Diplomas legais florestais atuais: Leis Federais nº 12.651/12 e
nº 12.727/12
Embora as Resoluções Conama nº 302 e nº 303, de 2002, tenham
tornado mais claros os parâmetros e limites das Áreas de Preservação
Permanente, permaneceram insatisfações, especialmente do setor agrícola,
quanto aos seus limites e às restrições impostas no Código Florestal, de 1965.
Nesse sentido, recentemente foi publicada a Lei Federal nº 12.651, de 25 de
maio de 2012, a qual revogou o Código Florestal e suas alterações, seguida da
publicação da Lei Federal nº 12.767, de 17 de outubro de 2012, com alterações
à primeira.
Com relação às APPs dos reservatórios artificiais, as novas leis deram
continuidade à proposta de flexibilização das larguras da faixa marginal,
inclusive para os reservatórios destinados ao abastecimento público de águas,
para os quais não havia essa possibilidade na Resolução Conama nº 302/02.
Desta maneira, atualmente as larguras das APPs de reservatórios devem variar
entre 30 m a 100 m, em área rural, e entre 15 a 30 m, em área urbana, de
modo que tais larguras serão definidas no âmbito do licenciamento ambiental.
Embora a largura da faixa marginal tenha sido flexibilizada, a necessidade de
aquisição ou desapropriação pelo empreendedor da APP de reservatórios
artificiais, estabelecida previamente na Medida Provisória nº 2.166-67/01 foi
mantida, tendo sido trazida ainda a possibilidade de instituição de servidão
administrativa.
Nesse contexto, espera-se uma avaliação mais criteriosa, por parte dos
órgãos licenciadores, na medida em que será possível definir a largura da faixa
de APP, com base em critérios técnicos e nas características físicas, bióticas e
socioeconômicas específicas da área de influência do reservatório, tais como a
susceptibilidade dos terrenos aos processos de dinâmica superficial, a
cobertura de remanescentes florestais e a presença de fauna, a influência dos
principais tributários do reservatório, os impactos associados à desapropriação,
entre outros.
Além disso, a Lei Federal nº 12.651/12 trouxe mais um dispositivo que
visa solucionar os conflitos no entorno de reservatórios artificiais antigos,
especificamente para aqueles destinados à geração de energia elétrica, que
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foram autorizados ou licitados previamente à Medida Provisória nº 2.166-67/01.
Nesses casos, a referida Lei determina, em seu artigo 62, como Área de
Preservação Permanente a faixa de terreno compreendida entre o nível normal
de operação e o nível máximo maximorum do reservatório artificial.
Percebe-se,

assim,

que

as

novas

leis

florestais

ampliam

as

possibilidades de resolução de conflitos relacionadas ao uso e ocupação das
APPs, em relação aos diplomas legais anteriores, especialmente quanto ao
entorno de reservatórios artificiais. As principais alterações nas normas legais
relativas

às

APPs

de

reservatórios

artificiais

supramencionadas

são

apresentadas, a seguir, no Quadro 02.
Quadro 02 - Comparativo dos diplomas legais relativos às Áreas de Preservação
Permanente do entorno de reservatórios artificiais
Largura (m)
Condições

Aquisição/
desapro priação

Pacuera

Não
definida

-

Não
obrigatória

inexistente

Não
definida

Não
definida

-

Não
obrigatória

inexistente

100

30

Para reservatórios em geral

100

Para reservatórios de
hidrelétricas

Não
obrigatória

inexistente

Obrigatória

Instituído

Diplomas legais

Área
rural

Área
urbana

Código Florestal
(Decreto 23.793/34)

Não
definida

Novo Código
Florestal
(Lei 4.771/65)
Resolução Conama
nº 04/85

Resolução Conama
nº 302/02

100

Mínimo
100

Mínimo
30

As larguras podem ser
ampliadas ou reduzidas (com
patamar mínimo de 30 m),
exceto para reservatórios
destinados ao abastecimento

Mínimo
15

Mínimo
15

Para reservatórios de
hidrelétricas com até 5 ha

Mínimo
15

Mínimo
15

Para reservatórios de até 20
ha, não destinados à geração
de energia ou abastecimento

15 a 30

Faixa definida na licença
ambiental
Somente para reservatórios
decorrentes de represamento
de cursos d’água naturais

Faixa entre o nível
máximo normal e o
nível máximo
maximorum

Para reservatórios de
hidrelétricas registrados ou
licitados anteriormente a 2001

Dispensada

Para acumulações artificiais
inferiores a 1 ha, vedada nova
supressão de vegetação
nativa, salvo autorizada pelo
órgão ambiental

30 a 100

Lei nº 12.651/12 e
Lei nº 12.767/12

Obrigatória

*

Mantido

**

**

Fonte: elaborado pela Autora
* Além da desapropriação e da aquisição, pode ser instituída servidão administrativa para a
formação da APP do reservatório artificial
** Para reservatórios de hidrelétricas e de abastecimento de água
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Conforme indicado no Quadro 02, as APPs dos reservatórios artificiais
devem ser definidas no licenciamento ambiental dos empreendimentos, ou
seja, pelo órgão ambiental licenciador. Embora não constem das novas leis
florestais, entende-se que os critérios do § 4º do artigo 3º da Resolução
Conama

nº

302/02,

anteriormente

mencionados,

continuam

sendo

preponderantes, para a definição da largura da APPs, visto que esses
consideram os aspectos físicos (características da bacia hidrográfica), bióticos
(vegetação e fauna) e sociais (uso da água e uso e ocupação do entorno) da
área do reservatório, bem como os impactos decorrentes de sua formação.
Assim, considerando tal abordagem, prevê-se que possa haver uma
minimização dos conflitos existentes no entorno de reservatórios a serem
implantados quanto ao uso e ocupação do entorno.
Com relação às APP de reservatórios artificiais anteriores a 2001,
definidas como a faixa de terra entre os níveis máximo normal de operação e
máximo maximorum, considerando que boa parte das hidrelétricas teve, à
época de sua construção, a área do reservatório desapropriada até este último
nível, entende-se que será facilitada a gestão da APP, já que esta pode ser
controlada pelas concessionárias.
Por outro lado, na maioria dos casos a área representada entre esses
dois níveis possui largura pouco expressiva, sendo em alguns casos
inexistentes, especialmente para reservatórios que operam a fio d’água. Assim,
nesses casos, a APP estabelecida na nova Lei Florestal se mostra bastante
prejudicada em relação à legislação anterior, mostrando-se ainda mais
veemente a necessidade de ações de conservação, não só na APP do
reservatório, mas também na bacia hidrográfica como um todo, para que a
conservação da qualidade da água e seus usos múltiplos possam ser
mantidos. Tendo em vista que o Pacuera também permaneceu na nova
legislação florestal, o mesmo poderá ser utilizado nesses casos, para a adoção
de medidas de conservação que minimizem os prejuízos da redução da faixa
de APP dos reservatórios artificiais.
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3.1.5 As Políticas de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos
Outros instrumentos importantes para a proteção do meio ambiente
tratam-se da avaliação de impactos ambientais e do licenciamento ambiental
para atividades potencialmente degradadoras dos recursos naturais (incluindose as hidrelétricas), os quais foram criados pela Política Nacional de Meio
Ambiente, instituída pela Lei Federal nº 6.938, em 31 de agosto de 1981. Por
meio desses instrumentos, a Política explicitou a preocupação com a
preservação dos recursos naturais, de modo que as ações de conservação
passaram a ser requisito obrigatório para a implantação e operação de grandes
empreendimentos.
Posteriormente, com a publicação da Resolução Conama n° 01, em 23
de janeiro de 1986, foram estabelecidas as diretrizes necessárias para o
licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente causadores de
poluição ou de degradação dos recursos naturais, definindo-se o Estudo de
Impacto Ambiental como instrumento prévio, para subsídio da análise de
viabilidade ambiental desses empreendimentos.
Considerando

a

necessidade

de

licenciamento

ambiental

de

empreendimentos energéticos e da adequação de grandes obras de interesse
nacional, especialmente as do Setor Elétrico, ao novo contexto legal, foi
publicada em 1987, a Resolução Conama n° 06. A part ir desta resolução,
foram definidas, para o caso das hidrelétricas, as etapas do licenciamento que
deveriam ser percorridas para os empreendimentos futuros, em implantação e
em operação, bem como a inter-relação dessas fases com as etapas previstas
no âmbito do Setor Elétrico (estudo de viabilidade, implantação e fechamento
da barragem). Embora a Resolução Conama nº 06/87 não contenha diretrizes
técnicas de conservação e proteção para as hidrelétricas, pode-se dizer que a
mesma almejou atingir esses objetivos, na medida em que foram estipulados
procedimentos para possibilitar o ajustamento desses empreendimentos ao
licenciamento ambiental imposto.
Adicionalmente aos benefícios à conservação das águas e do meio
ambiente trazidos pela instituição da Política Nacional do Meio Ambiente,
outros puderam ser obtidos com a publicação da Lei Federal nº 9.433 de 1997,
que estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos. Além de reiterar a
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necessidade de garantia dos usos múltiplos, já definida pelo Código de Águas,
a Política instituiu outros instrumentos voltados ao gerenciamento dos recursos
hídricos, destacando-se os Planos de Recursos Hídricos e o enquadramento
dos corpos d’água em classes, de acordo com seus usos preponderantes.

3.2 Planos e programas de gestão de reservatórios artificiais destinados à
geração de energia elétrica
Além dos dispositivos legais, a partir da década de 1970, a preocupação
ambiental no setor energético e as exigências de órgãos financeiros motivaram
o aparecimento de instrumentos de gestão, visando à sustentabilidade dos
empreendimentos do setor, especialmente dos hidrelétricos.
Considerando a necessidade de diretrizes para o planejamento,
construção e operação de empreendimentos hidrelétricos de maneira
ambientalmente adequada, a Companhia Energética de São Paulo - Cesp
publicou em 1978, o documento “Reservatórios: Modelo Piloto de Projeto
Integral”, que previa ações para a garantia do aproveitamento múltiplo do
reservatório e da preservação dos recursos naturais, bem como para o
aproveitamento de possibilidades socioeconômicas advindas das alterações
regionais ocasionadas pela formação dos reservatórios. Assim, para alcançar
os objetivos pretendidos, o Modelo propunha a elaboração de quatro planos:
Levantamento, Desapropriação, Enchimento e Utilização.
A partir da década de 1980, com a instituição da obrigatoriedade do
licenciamento ambiental para empreendimentos potencialmente causadores de
poluição ou de degradação dos recursos naturais e de elaboração de Estudo
de Impacto Ambiental como instrumento prévio, para subsídio da análise de
viabilidade ambiental desses empreendimentos, pode-se dizer que as medidas
necessárias para o planejamento, instalação e operação adequadas de uma
hidrelétrica, tais como os planos ambientais definidos no Modelo Piloto da
Cesp, passaram ser previstas e adotadas pelos empreendedores.
Nesse sentido, diante da necessidade de conciliar o desenvolvimento
econômico e social, com a conservação dos recursos naturais, a Eletrobras Centrais Elétricas Brasileiras editou, em 1986, o “Manual de Estudos
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Ambientais dos Sistemas Elétricos”, que se trata de um conjunto de
procedimentos e estudos necessários ao planejamento, instalação e operação
de sistemas elétricos, incluindo as hidrelétricas, termelétricas e linhas de
transmissão de energia. O Manual de Estudos Ambientais dos Sistemas
Elétricos previu que ao longo das etapas dos estudos de aproveitamentos
hidrelétricos adotadas no Setor Elétrico à época, deveriam ser elaborados os
seguintes Planos: de Levantamentos Básicos (etapa de Estudo de Viabilidade),
de Controle Ambiental (etapa de Viabilidade Ambiental, incluindo desde os
estudos até a operação); e de Utilização e Desapropriação (etapas de Estudo
de Viabilidade e Projeto Básico). Uma comparação entre os objetivos dos
instrumentos editados pela Cesp e pela Eletrobras é apresentada no Quadro
03.
Quadro 03 – Comparativo entre os Planos Ambientais propostos pela Cesp e pela
Eletrobras, para a gestão de reservatórios artificiais

Conteúdo
Objetivo

Conteúdo

Objetivo

Conteúdo

Objetivo

continua

“Reservatórios: Modelo Piloto de
Projeto Integral” (Cesp, 1978)
Plano de Levantamento
Diagnóstico prévio das características
físicas, bióticas e socioeconômicas.
Identificar a situação prévia ao
enchimento e formular propostas para a
situação pós-enchimento.

Plano de Desapropriação
Delimitação da área de desapropriação,
até
as
cotas
necessárias
à
conservação ambiental.

Atender às necessidades energéticas,
proporcionar o reequilíbrio ecológico e
o
desenvolvimento
de
novas
possibilidades socioeconômicas, com o
aproveitamento múltiplo da água.
Plano de Enchimento
Previsão dos efeitos das hidrelétricas
nos meios físico, biótico e antrópico,
propondo medidas mitigadoras e
compensatórias, tais como salvamento
de fauna.
Estabelecer medidas para as devidas
adaptações da população afetada.

Manual de Estudos Ambientais dos
Sistemas Elétricos (Eletrobras, 1986a)
Plano de Levantamentos básicos
Diagnóstico prévio dos meios físicos,
biótico e socioeconômico.
Caracterizar a situação anterior à
implantação da hidrelétrica, para a
previsão das condições futuras e adoção
de
medidas
minimizadoras
e
potencializadoras dos impactos.
Plano de Desapropriação
Determinação
da
área
de
desapropriação e dos elementos de
avaliação, estudos de preços e
estimativas de custos e recomendações
para
a
condução
do
processo
desapropriatório.
Atender às necessidades energéticas,
permitir o controle ambiental e propiciar
o uso múltiplo do reservatório.

Plano de Controle Ambiental
Prognóstico das alterações nos meios,
em virtude da implantação e operação
do empreendimento, e proposição de
programas e projetos de mitigação.
Identificar os impactos das obras e
estabelecer medidas para neutralizar ou
atenuar os impactos negativos.
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Quadro 03 – Comparativo entre os Planos Ambientais propostos pela Cesp e pela
Eletrobras para a gestão de reservatórios artificiais (continuação)

Conteúdo

Objetivo

“Reservatórios: Modelo Piloto de
Projeto Integral” (Cesp, 1978)
Plano de Utilização
Ações necessárias à utilização do
reservatório e seu entorno.
Dividido
em
Plano
Diretor
do
Reservatório e Código de Represas

Preservação dos recursos naturais,
aproveitamento múltiplo e adequado
uso do solo.

Manual de Estudos Ambientais dos
Sistemas Elétricos (Eletrobras, 1986a)
Plano de Utilização
Plano
Diretor:
zoneamento
do
reservatório e de seu entorno, programa
de exploração da área a ser inundada e
estudos de uso múltiplo;
Código do reservatório: normas de uso e
ocupação, ações de fiscalização e
manutenção, sistema de comunicação
social e celebração de convênios.
Estabelecer diretrizes para outros usos
da água, compatibilizando-os com a
geração de energia elétrica.

Fonte: elaborado pela Autora

Verifica-se que os instrumentos propostos pela Cesp e pela Eletrobras
possuem escopos e objetivos similares para a gestão de reservatórios
artificiais, desde as etapas prévias, incluindo os aspectos da avaliação prévia
do ambiente e a desapropriação, até os aspectos relacionados à operação dos
reservatórios, especialmente as diretrizes e normas para a utilização e
conservação do mesmo e de seu entorno. Projetando-se os modelos da Cesp e
da Eletrobras para os dias atuais, é possível se relacionar os Planos de
Levantamento e Levantamento Básico, Desapropriação, Controle Ambiental e
Enchimento aos estudos de avaliação de impacto ambiental e aos programas
de controle e monitoramento realizados na fase de implantação do
empreendimento; já os Planos de Utilização podem ser associados ao
Pacuera, durante a fase de operação. Assim, será mais bem detalhado, neste
item, o Plano de Utilização, em detrimento aos demais.
O Plano de Utilização proposto pela Cesp, assim como aquele proposto
pela Eletrobras, é constituído de um Plano Diretor do Reservatório e de um
Código de Represa, que abrangem as medidas e diretrizes para a adequada
utilização do reservatório pelos diversos interessados nos usos múltiplos da
água. O Plano Diretor do Reservatório compreende três áreas distintas de
intervenção: específica - correspondente à área necessária à geração de
energia; direta - relativa à área desapropriada não inundada; e, indireta referente à área externa à desapropriação de propriedade de terceiros, ainda
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inserida na bacia hidrográfica, para a qual são propostas normas e
recomendações.
Dentre os itens propostos no Plano Diretor de Reservatórios,
considerando as suas áreas de intervenção, destacam-se “uso do solo” e
“zoneamento e sistema viário”. No item uso do solo, devem ser determinadas
as atividades adequadas para cada local da área de desapropriação, estando
previstas, genericamente, as seguintes áreas/atividades:
a. áreas de conservação: destinadas a reflorestamento, reservas, refúgios
etc.;
b. áreas de proteção ecológica: com vegetação ciliar e de proteção de
mananciais;
c. área de segurança dos equipamentos da barragem;
d. áreas institucionais: destinadas a estudos e pesquisas;
e. áreas de lazer: destinadas a esportes náuticos, piscinas, praias
artificiais,

iates

clubes,

ancoradouros

e

deques,

balneários,

restaurantes etc.;
f.

áreas para atividades culturais: destinadas a exposições, museus etc.;

g. áreas de paisagismo e agricultura;
h.

atividades econômicas; e,

i.

áreas de integração urbana.
O zoneamento nas áreas de intervenção, proposto no Plano Diretor, tem

como objetivo regulamentar ou recomendar as formas de ocupação,
estabelecendo o tipo e taxa de ocupação, o índice de construção e o sistema
viário básico e suas interligações.
Além desses aspectos, o Plano Diretor de Reservatório prevê aspectos
legais e institucionais para a viabilização de sua implementação, considerando
inclusive convênios, comodatos e arrendamentos com órgãos especializados
públicos e privados, definindo-se claramente as responsabilidades de cada
ator. Já as etapas de implantação desse Plano Diretor consideram,
basicamente, o equilíbrio ecológico e as demandas sociais como escalas de
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prioridades, as quais são compatibilizadas com a disponibilidade de recursos
financeiros.
Já o Código de Represas contempla o estabelecimento das normas para
a ocupação do entorno e uso do reservatório, visando à manutenção do
equilíbrio ecológico e da boa qualidade da água, sendo previstos, para tanto,
os seguintes tipos de medidas:
a. conservacionistas: para a preservação de recursos naturais (matas
significativas, mananciais, solo, pesca etc.);
b. corretivas: voltadas à eliminação de práticas inadequadas (lançamento
de efluentes acima dos padrões, desmatamentos para ocupação
inadequada, controle de defensivos agrícolas e fertilizantes);
c. disciplinadoras: para controle da navegação recreativa e comercial,
pesca comercial controlada; e,
d. regulamentadoras: referentes às normas e recomendações para a
ocupação da área de intervenção indireta, especialmente para
loteamentos, drenagem e esgotos urbanos, saneamento, entre outros.
Nota-se, assim, que os Planos de Utilização dos reservatórios abordam,
de maneira bastante abrangente, os aspectos voltados à conservação e ao
bom aproveitamento dos usos e recursos propiciados pelo reservatório, com o
estabelecimento, inclusive de normas e recomendações aos atores envolvidos.
Foi elaborado também em 1986, pela Eletrobras, o primeiro Plano
Diretor para Conservação e Recuperação do Meio Ambiente nas Obras e
Serviços do Setor Elétrico – PDMA, visando à reorientação do Setor Elétrico no
equacionamento das questões ambientais. Em 1990, a Eletrobras publicou o II
PDMA

–

Plano

Diretor

de

Meio

Ambiente

do

Setor

Elétrico,

em

complementação ao Manual e ao I PDMA, considerando-se a promulgação da
Constituição Federal e a necessidade de reorganização do Setor e de associar
as questões ambientais ao Plano Decenal de Energia. Assim, o II PDMA
contemplou a política ambiental do Setor Elétrico à época, estabeleceu
diretrizes de ação e indicou os principais impactos e medidas mitigadoras, com
seus respectivos custos, para os empreendimentos previstos no Plano
Decenal.
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Também na década de 1990, foram implementados em alguns
reservatórios os Planos Diretores previstos nos Planos de Utilização constantes
dos modelos publicados pela Cesp e pela Eletrobras na década de 1980,
podendo ser citado o Plano Diretor do Reservatório da UHE de Paraibuna
(CESP, 1992), como um caso de implementação bem sucedida.
O Plano Diretor de Paraibuna visava ao estabelecimento de diretrizes de
uso e ocupação para o reservatório, entorno imediato e bacia de contribuição,
por meio de políticas de conservação, para assegurar a qualidade e quantidade
de água e, consequentemente, a geração de energia e a manutenção de outros
usos. Para alcançar esses objetivos foram contemplados dois níveis de
abrangência: a bacia hidrográfica, com estabelecimento de diretrizes gerais; e
a área do reservatório e de propriedade da Cesp, para as quais foram
estabelecidas diretrizes de intervenção para controle ambiental e uso múltiplo.
Em ambos os níveis de abrangência, foram previstas as seguintes etapas:
a. diagnóstico biofísico e socioeconômico;
b. análise da dinâmica do meio, com a delimitação de Áreas na bacia
hidrográfica, com características biofísicas semelhantes;
c. zoneamento, associando as características das áreas pré-definidas
com os objetivos a serem alcançados em cada uma das zonas
definidas;
d. estabelecimento de diretrizes para cada uma das zonas, de acordo
com sua tipificação.
Para as áreas do reservatório e entorno imediato, além das diretrizes de
intervenção, foram propostos e implementados Programas de Controle
Ambiental, abordando contenção de escorregamentos, que permitiram o
controle da estabilidade das margens, manejo de fauna e manejo de flora, com
produção de mudas em viveiro próprio e reflorestamento; e, Programas de
Múltiplo Uso, incluindo subprogramas de ictiofauna e produção pesqueira,
educação e turismo ambiental, e regularização patrimonial.
Ainda na década de 1990, destacou-se também o Plano de Bacia
Hidrográfica instituído no Estado de São Paulo, a partir da publicação da Lei
Estadual nº 7.663/91, que estabeleceu normas de orientação à Política

48

Estadual de Recursos Hídricos. De acordo com a referida Lei, os planos de
bacias hidrográficas, as normas e diretrizes relativas à proteção do meio
ambiente, e as diretrizes do planejamento e gerenciamento ambientais devem
subsidiar o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Segundo o artigo 17 da
Política Estadual de Recursos Hídricos, os planos de bacias hidrográficas
devem conter, dentre outros, os seguintes elementos:
I - diretrizes gerais, a nível regional, capazes de orientar os
planos diretores municipais, notadamente nos setores de
crescimento urbano, localização industrial, proteção dos
mananciais, exploração mineral, irrigação e saneamento,
segundo as necessidades de recuperação, proteção e
conservação dos recursos hídricos das bacias ou regiões
hidrográficas correspondentes;
II - metas de curto, médio e longo prazos para se atingir índices
progressivos de recuperação, proteção e conservação dos
recursos hídricos da bacia, traduzidos, entre outras, em:
a) planos de utilização prioritária e propostas de
enquadramento dos corpos d'água em classe de uso
preponderante;
b) programas anuais e plurianuais de recuperação, proteção,
conservação e utilização dos recursos hídricos da bacia
hidrográfica correspondente, inclusive com especificações dos
recursos financeiros necessários;
c) programas de desenvolvimento regionais integrados [...];
III - programas de âmbito regional [...] ajustados às condições e
peculiaridades da respectiva bacia hidrográfica.
(SÃO PAULO, 1991)

Tendo em vista os aspectos a serem contemplados no Plano de Bacia
Hidrográfica, verifica-se que tal Plano é prioritariamente voltado à conservação
dos recursos hídricos, prevendo-se, contudo, a integração sustentável com as
atividades antrópicas desenvolvidas na bacia.
Por fim, cabe mencionar o Programa de Gestão Sociopatrimonial de
Reservatórios de Hidrelétricas, cujos estudos foram iniciados na Aneel a partir
de 2001. Segundo Campagnoli (2012) o Programa tem como objetivo conhecer
os problemas de gestão de reservatórios, visando à criação de instrumentos e
indicadores voltados à regulação e fiscalização dos reservatórios de
hidrelétricas. O escopo do Plano de Gestão da Aneel foi subdividido em:
diagnóstico, que visa à atualização e contextualização do reservatório em sua
bacia contribuinte; e, prognóstico, voltado à busca de indicadores de
desempenho, baseados em perspectivas de evolução e transformação na
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bacia e no reservatório. Os itens abordados no Plano para as etapas de
diagnóstico e prognóstico são apresentados, respectivamente, nos Quadros 04
e 05, a seguir.
Quadro 04 - Itens integrantes do diagnóstico do Programa de Gestão Sociopatrimonial
da Aneel
Itens
Histórico do
empreendimento

Diagnóstico
Conteúdo
Datas de construção e operação
Séries históricas de vazões líquidas e sólidas de afluentes
Séries de cotas e volumes históricos de operação
Evolução do uso do solo da bacia de contribuição até a data atual

Dados geográficos
do reservatório

Dados físicos do empreendimento
Área desapropriada
APP
Níveis operacionais
Coordenadas do barramento e da casa de força
Área de drenagem
Perímetro da margem
Situação do uso do solo nas áreas desapropriadas, APP e do máximo
maximorum

Dados físicos da
bacia hidrográfica

Geologia e geomorfologia
Solos e declividades
Regime de chuvas
Vazões líquidas e sólidas de afluentes
Hidrologia
Sedimentação e vida útil de reservatórios
Mapeamento e cadastro de feições erosivas da bacia e do assoreamento no
reservatório

Dados da situação
legal do
empreendimento

Evolução dos marcos legais
Regras operacionais e restrições hidráulicas
Autorizações ambientais
Planos diretores municipais e regionais
Planos de bacia hidrográfica
Situação ambiental da área desapropriada

Articulação
institucional do
concessionário

Usuários da água na bacia contribuinte
Cadastro de captações de água
Inserção do concessionário no comitê de bacia
Municípios envolvidos
Defesa civil local
Universidades e centros de pesquisa da região
Secretarias municipais e de estado
Acordos e parceria com instituições locais
Compensação financeira aos municípios
Compensações ambientais com uso da compensação financeira etc.

Programas
ambientais

e estudos ambientais desenvolvidos e em andamento
de monitoramento ambiental
de educação ambiental
de divulgação e marketing
de recuperação das áreas de influência

Fonte: Adaptado de Campagnoli (2012)
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Quadro 05 - Itens integrantes
Sociopatrimonial da Aneel

do

prognóstico

do

Programa

de

Gestão

Prognóstico
Itens
Perspectivas de
evolução do uso do
solo e da água

Conteúdo
Vetores de expansão urbana e rural na região
Tendências de crescimento populacional e frentes de expansão na bacia
Tendências de usos múltiplos da água por outros atores
Demandas de captação de água no reservatório e bacia contribuinte

Identificação das áreas
de conflito

Zoneamento das áreas de conflito potencial
Planos de fiscalização de uso do solo
Plano de manejo do uso do solo, na APP e na área do máximo maximorum
Identificação dos usuários potenciais da água na bacia

Potenciais alterações
antrópicas na bacia e
no reservatório

Estimativa da evolução das erosões e restrições hidráulicas potenciais
Planos preventivos de combate à erosão e ao assoreamento
Planos de monitoramento da qualidade da água
Planos de defesa civil contra enchentes

Dados da situação
legal do
empreendimento

Regras operacionais e restrições hidráulicas potenciais
Plano de cumprimento das exigências ambientais
Inserção e interação dos planos do concessionário com os planos diretores
municipais e nos planos da bacia hidrográfica

Planos de articulação
institucional do
concessionário

Municípios envolvidos
Defesa civil local
Centros regionais de pesquisa
Secretarias municipais e de estado
Convênios com instituições locais
Compensação financeira futura estimada aos municípios
Compensações ambientais com o uso da compensação financeira etc.

Programas ambientais

e estudos ambientais desenvolvidos e em andamento
de monitoramento ambiental
de educação ambiental
de divulgação e marketing
de recuperação das áreas de influência

Cronogramas de
execução e
indicadores de
desenvolvimento

dos programas ambientais
dos programas de articulação institucional
da gestão do reservatório

Indicadores de
desempenho

Produtos e marcos de desempenho
Indicadores de fiscalização
Produtos desenvolvidos
Regularidade da fiscalização

Fonte: adaptado de Campagnoli (2012)
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Percebe-se, a partir dos Quadros 04 e 05, que até mesmo a Aneel tem
buscado a implementação de instrumentos para a conservação do reservatório,
com o foco do melhor aproveitamento energético de cada empreendimento, e
para a resolução dos conflitos inerentes ao reservatório e uso e ocupação do
solo em suas áreas patrimoniais e no entorno. Quanto ao conteúdo proposto
para o Programa, verifica-se que grande parte dos temas indicados poderia ser
utilizado na elaboração do Pacuera de hidrelétricas. Acerca do prognóstico,
destacam-se os itens: caracterização da situação patrimonial da APP, das
áreas desapropriadas e da faixa compreendida até o nível máximo maximorum;
levantamento das vazões líquidas e sólidas de afluentes, da sedimentação e da
vida útil do reservatório; e, mapeamento e cadastro de feições erosivas da
bacia e do assoreamento no reservatório. Já em relação ao prognóstico
destaca-se a identificação dos conflitos potenciais. Em ambas as situações, o
Programa prevê a abordagem articulada dos problemas, através de planos de
articulação, envolvendo o concessionário e diversos outros atores, como os
municípios, centros regionais de pesquisa, secretarias municipais e de estado,
instituições locais e a utilização de recursos advindos da compensação
financeira aos municípios.
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4 O PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DE
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL – PACUERA
O Pacuera trata-se de um “[...] conjunto de diretrizes e proposições com
o objetivo de disciplinar a conservação, recuperação, o uso e ocupação do
entorno do reservatório artificial [...]” (CONAMA, 2002a), tendo sido instituído,
conforme

já

mencionado,

pela

Resolução

Conama

nº

302/02,

para

reservatórios destinados à geração de energia hidrelétrica e abastecimento
público de água.
Determinou-se na referida Resolução, que a elaboração do Pacuera
deveria ocorrer no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental, tendo
sido estabelecidas algumas etapas necessárias desde a elaboração até a
aprovação do Plano, e as responsabilidades dos atores envolvidos.
Adicionalmente, na Lei Federal nº 12.651/12 foram contemporizadas as etapas
de apresentação e aprovação do Pacuera às etapas do licenciamento
ambiental do empreendimento.
Conforme demonstrado na Figura 06, o procedimento relativo ao
Pacuera inicia-se com a apresentação, por parte do empreendedor, de um
Plano de Trabalho ou uma proposta de TR para apreciação do órgão ambiental
competente, com vistas à emissão do TR. A apresentação do Plano de
Trabalho deve ocorrer na etapa prévia do licenciamento, podendo ser
concomitante à solicitação da Licença Ambiental Prévia ou posterior à emissão
da mesma. Com base nas diretrizes constantes do TR emitido, o
empreendedor deve elaborar o Pacuera e apresentá-lo para a apreciação do
órgão ambiental, quando da solicitação da Licença Ambiental de Instalação,
juntamente com o Plano Básico Ambiental do empreendimento.
Após a protocolização do Pacuera, o órgão ambiental deve submetê-lo
ao respectivo Comitê da Bacia Hidrográfica e ao procedimento de consulta
pública, prevendo-se assim a participação da sociedade na avaliação do Plano.
Cumpridas tais formalidades, o Pacuera está apto à aprovação final pelo órgão
licenciador, sendo que tal aprovação deve ocorrer previamente à emissão da
Licença Ambiental de Operação do empreendimento.
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Figura 06 – Etapas do procedimento de elaboração e aprovação do Pacuera, conforme Resolução Conama nº 302/02 e
Lei Federal nº 12.651/12

Fonte: elaborada pela Autora
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Embora tenha sido estabelecido um procedimento legal para a
elaboração do Pacuera, que tem o propósito de buscar um contexto
sustentável para as áreas do entorno de reservatórios, vem sendo verificados
diversos problemas para a implementação do mesmo, especialmente por
questões conflitantes na legislação, que aborda aspectos relacionados ao
tema. Desde a criação do Plano até os dias de hoje, a aprovação dos mesmos
pelos órgãos licenciadores tem se mostrado escassa, como no caso do Estado
de São Paulo, onde os procedimentos ainda não foram estabelecidos, nem
mesmo para o Termo de Referência, e no Ibama, onde foram aprovados
recentemente

Pacueras

de

três

hidrelétricas,

cujas

as

respectivas

implementações estão em fase inicial, não sendo possível, ainda, observar os
seus resultados e efeitos positivos sobre o reservatório. Tais questões serão
levantadas nesta seção, já incluindo as alterações previstas com a publicação
da nova legislação florestal.

4.1 A criação do Pacuera
Apesar de terem sido criados diversos instrumentos de proteção e de
gestão de reservatórios artificiais, especialmente, a partir da década de 1980,
os mesmos não foram suficientes para a resolução de conflitos no entorno de
reservatórios, principalmente daqueles relacionados às Áreas de Preservação
Permanente. Contudo, considera-se que o conjunto desses instrumentos, com
destaque para o Modelo Piloto de Projeto Integral da Cesp, os Planos Diretores
de Reservatórios e o Manual dos Efeitos Ambientais dos Sistemas Elétricos da
Eletrobras, serviu como base para o surgimento do Pacuera na Resolução
Conama nº 302/02.
Como exposto anteriormente, as larguras das APPs de reservatórios
artificiais somente foram definidas em 1985, embora o entorno de reservatórios
tenha sido determinado como APP desde a instituição do Código Florestal, em
1965. Considerando que boa parte dos reservatórios situados no Estado de
São Paulo, especialmente os de grande porte, foi formada previamente à
legislação que definiu os limites das APPs, na maioria dos casos, a faixa
marginal dos mesmos se encontra ocupada por atividades diversas, desde
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agropecuárias até assentamentos urbanos. O estabelecimento dessas
atividades em APPs ocorreu em momentos diversos a partir da formação dos
reservatórios, inclusive previamente à instituição do Código Florestal, de modo
que em algumas situações, tais atividades podem ser consideradas regulares
perante a legislação ambiental. Em muitos casos, as ocupações urbanas
encontram-se consolidadas há anos, dispondo, até mesmo, de infraestrutura de
saneamento, energia, transporte etc. Além disso, também houve um intervalo
considerável entre a definição legal da largura da APP (em 1985) e o
estabelecimento da obrigatoriedade de aquisição ou desapropriação dessas
áreas (em 2001), propiciando também a ocupação desordenada e inadequada
de boa parte das faixas marginais dos reservatórios e das APPs.
Com base nos processos de licenciamento de hidrelétricas em
andamento no Estado de São Paulo, verifica-se, ainda, que as concessionárias
vem encontrando dificuldades na gestão da APP dos reservatórios e que há
grande demanda junto ao Ministério Público e ao órgão ambiental, relacionada
às tentativas de regularização do uso e ocupação dessas APPs e de resolução
dos conflitos de uso.
Nesse contexto, o Pacuera foi instituído como um dos instrumentos da
Resolução Conama nº 302/02, para a minimização desses conflitos, a partir de
diretrizes e proposições voltadas à conservação, recuperação e ordenamento
do uso e ocupação do entorno. Além disso, a possibilidade de flexibilização dos
limites da Área de Preservação Permanente também foi prevista como uma
ferramenta para a minimização de conflitos, conforme já mencionado na seção
anterior.
As principais definições da referida Resolução previstas para o Pacuera
tratam da sua aplicabilidade, conforme tipologia do reservatório, e das
atribuições de alguns intervenientes na elaboração e aprovação do Plano.
Assim, considerando a importância de participação da população e
demais interessados no Pacuera, foi estabelecida como condicionante à
aprovação do mesmo a realização de consulta pública, a qual deve ser
previamente informada ao Ministério Público. Nesse sentido, pode-se dizer que
a Resolução buscou garantir um procedimento transparente com a participação
dos diversos atores envolvidos nos conflitos de uso e na conservação do
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reservatório, bem como de outros interessados na resolução dos conflitos
existentes.

4.2 Dificuldades encontradas para a implementação do Pacuera
Atualmente, os órgãos ambientais tem tido como grande desafio
estabelecer diretrizes que permitam a implementação dos Pacueras, tendo em
vista diversos conflitos relativos ao uso do entorno dos reservatórios, os quais
atingem até mesmo a esfera legal. A experiência no licenciamento ambiental
aponta para diversas dificuldades relacionadas à aplicabilidade do Pacuera, as
quais envolvem desde a delimitação da área de abrangência do Plano e a
atuação dos diversos atores envolvidos, quanto à complexidade de se
estabelecerem regras e normas para o disciplinamento do uso no entorno, em
decorrência da existência de áreas com usos já consolidados e dos eventuais
impactos sociais associados à aplicação de um zoneamento.
Quanto à definição da área de entorno abrangida pelo Plano, entende-se
que a mesma pode ser considerada uma etapa bastante complexa, visto que
devem ser ponderados os diversos aspectos que afetam a conservação do
reservatório, tanto com relação à qualidade de suas águas, quanto às suas
características físicas e à garantia dos usos múltiplos. Há que se lembrar de
que as ações que ocorrem na bacia incremental, tais como lançamento de
efluentes e esgoto, degradação das matas ciliares, existência de processos
erosivos, entre outras, podem afetar direta e indiretamente esse reservatório,
porém, torna-se impraticável elaborar um Pacuera para toda a bacia. Assim
verifica-se que o Pacuera deve estar relacionado ao Plano da Bacia
Hidrográfica em questão, mas não deve tomar o lugar do mesmo, de modo que
devem ser considerados os aspectos do Plano da Bacia, tanto para o
diagnóstico e determinação da área de abrangência do Pacuera, quanto para
as medidas a serem adotadas para a conservação do reservatório.
Contudo, não foram detalhados na Resolução Conama nº 302/02 os
critérios para a definição da área de abrangência, ou esclarecida sua relação
com a faixa de preservação permanente, tendo sido fixado apenas um
percentual máximo destinado a atividades de lazer e turismo na área do
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entorno, o qual não poderia exceder a 10% da área total do entorno e somente
poderiam ser ocupadas, mediante atendimento à legislação municipal, estadual
e federal e licenciamento pelo órgão ambiental competente. Já na nova
legislação esse percentual se restringiu a 10% da APP.
O regramento do uso do entorno do reservatório igualmente pode ser
visto como uma etapa delicada do Pacuera, já que para sua aplicação é
necessária a ação conjunta e a definição das atribuições de cada um diversos
atores envolvidos. Considerando que o Pacuera visa estabelecer diretrizes
para disciplinar a conservação, a recuperação, o uso e ocupação do entorno de
reservatórios, é necessário que durante a elaboração do Plano haja a
participação desses atores, para permitir sua efetiva aplicação no futuro. Tal
participação foi garantida na Resolução Conama nº 302/02, no entanto, sem a
definição clara das responsabilidades de cada ator, tanto com relação ao
Plano, quanto em relação aos aspectos legais. As principais incertezas
relativas ao zoneamento se devem ao fato de que o ordenamento do uso e
ocupação do solo, bem como de eventuais medidas associadas ao
zoneamento, como a desapropriação, não podem são legalmente atribuídas ao
órgão ambiental e aos empreendedores.
Infelizmente, tais incertezas permaneceram na legislação florestal
recentemente alterada, não tendo havido a preocupação devida com os
conflitos em APPs de reservatórios artificiais no âmbito do Pacuera, durante a
revisão do Código Florestal de 1965.

4.3 Os atores envolvidos no Pacuera
Em razão das grandes áreas abrangidas pelos reservatórios e pelas
diversas possibilidades de uso das águas e do entorno, existe uma variedade
de atores envolvidos na questão, bem como diversos interesses associados.
Assim, pode-se notar que, a partir dos interesses principais, os atores se
dividem naqueles que buscam os benefícios trazidos pelas águas e naqueles
que desejam desfrutar das possibilidades de uso e ocupação do entorno.
Dentre os atores interessados prioritariamente no uso da água, podemse destacar: as concessionárias hidrelétricas; as empresas ou concessionárias
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responsáveis por captações para abastecimento público de água; os usuários
da água em geral, incluindo agricultores e a população do entorno; pescadores;
os órgãos responsáveis por hidrovias, entre outros. Quanto aos atores
interessados principalmente no uso e ocupação do solo, destacam-se: os
agricultores, os pecuaristas e a população imediata do entorno, tanto
residencial, como voltada ao turismo e às atividades de lazer.
Além desses, devem ser incluídos outros atores, interessados tanto na
conservação do reservatório, quanto no adequado uso e ocupação de seu
entorno, ou seja: os órgãos ambientais responsáveis pelo licenciamento e
fiscalização

das

hidrelétricas;

os

Comitês

de

Bacias

Hidrográficas,

responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos; as prefeituras
municipais, que têm como atribuição o ordenamento do solo nos municípios; e,
o Ministério Público, atuante na resolução dos conflitos existentes na região
dos reservatórios, mediante a aplicação dos dispositivos legais.
De acordo com a Resolução Conama nº 302/02, o órgão ambiental é o
responsável pela emissão do Termo de Referência que orientará a elaboração
do Pacuera e também pela a aprovação desse Plano. Já o empreendedor é o
responsável pela elaboração do Plano. Definiu-se ainda a participação do
Comitê de Bacia Hidrográfica, no entanto, de forma consultiva e não
deliberativa, já que conforme o § 3º do artigo 4º da Resolução “na análise do
plano ambiental de conservação e uso de que trata este artigo, será ouvido o
respectivo comitê de bacia hidrográfica...”. Assim, percebe-se que o Comitê de
Bacia não tem participação efetiva na elaboração do Pacuera, a qual fica
totalmente atribuída ao empreendedor.
A participação da população, embora garantida pela consulta pública, é
prevista somente após a elaboração do Plano, durante a etapa de sua
aprovação, ou seja, não é prevista uma interlocução prévia do empreendedor,
a qual é fundamental para o levantamento dos conflitos existentes e para a
definição dos temas a serem abordados no Plano e das medidas a serem
adotadas. Ao Ministério Público não foram atribuídas responsabilidades em
relação ao Pacuera, tendo sido prevista apenas a ciência sobre a consulta
pública, em um prazo mínimo de 30 dias de antecedência da respectiva data
da consulta.
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Verifica-se assim que as participações estão atribuídas pela Resolução
apenas quanto à etapa de elaboração e aprovação do Plano e, ainda assim,
alguns atores extremamente importantes na questão não foram incluídos, tais
como as prefeituras municipais.
Além disso, é possível notar que o Conama definiu essas participações
de maneira simplista, de modo que a fase mais delicada do Pacuera, ou seja,
sua

implementação,

não

teve

os

respectivos

procedimentos

e

responsabilidades previstos no âmbito da Resolução Conama nº 302/02.
Assim, torna-se prejudicada a aplicabilidade do Pacuera, na medida em que
falta clareza técnica e legal sobre os aspectos relacionados a sua
implementação, especialmente sobre a responsabilidade de cada ator na
resolução dos conflitos previstos com o zoneamento do entorno e diretrizes de
conservação a serem seguidas.
Nesse contexto, é possível presumir que, ainda na fase inicial do
Pacuera, devem ser definidos os procedimentos para a identificação dos
principais conflitos existentes no entorno e dos principais atores interessados,
e, ainda, que devem ser estipuladas as respectivas responsabilidades de cada
ator, no âmbito do Plano, para que, nas etapas posteriores, não surjam
imprevistos quanto ao conteúdo e às diretrizes do Plano, em relação aos
interesses e legislação locais. Tais procedimentos deverão estar a cargo do
empreendedor e envolver ações de divulgação e comunicação sobre a figura
do Pacuera, reuniões com as comunidades, associações de moradores,
organizações não governamentais, prefeituras dos municípios afetados,
comitês de bacia e órgãos ambientais, entre outros.

4.4 Principais conflitos no uso do reservatório e do entorno
Dentre os principais conflitos relacionados ao reservatório, destaca-se a
ocupação da Área de Preservação Permanente por usos diversos, mas
especialmente pela produção agrícola, assentamentos urbanos e por
pastagens e acessos à dessedentação animal (Figura 07).
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Figura 07 – Exemplos de uso e ocupação das margens de reservatório na UHE
Jurumirim, no rio Paranapanema

Fonte: elaborada pela Autora, baseado em imagem do Google Earth (2004)

Observa-se que, em geral, as APPs encontram-se escassamente
vegetadas, devido à ocupação por culturas, pastagens, edificações residenciais
de veraneio e estruturas de lazer. Em grande parte dos casos, as edificações e
estruturas de lazer presentes na APP prejudicam, ou até mesmo, inviabilizam o
reflorestamento dessas áreas. Adicionalmente, mesmo nos casos onde há
possibilidade de plantio, há grande resistência dos proprietários do entorno
quanto ao reflorestamento, especialmente daqueles que exercem atividades de
pecuária e agricultura, tendo em vista a redução das áreas úteis de suas
propriedades e dos acessos ao reservatório. As dificuldades são relatadas por
diversas empresas energéticas que tiveram empreendimentos licenciados
anteriormente

a

2001,

com

exigências

do

órgão

ambiental para o

reflorestamento da APP do reservatório, nos quais as tentativas de fomento
florestal não foram bem sucedidas, tanto por falta de interesse dos proprietários
locais, quanto pela ausência de cuidados com os plantios realizados ou até
mesmo pela degradação posterior dessas áreas.
Pode-se dizer que os principais conflitos relacionados ao uso e
ocupação da APP são decorrentes de dois motivos centrais: a falta da
delimitação da faixa de APP entre a edição do Código Florestal, em 1965, e da
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Resolução Conama nº 04, em 1985; e a não obrigatoriedade da aquisição
dessas áreas no período entre 1965 e 2001, a qual só ocorreu com a
publicação da Medida Provisória nº 2.166-67/01, complementar ao Código
Florestal de 1965.
Considerando que a maioria dos grandes reservatórios de hidrelétricas
do Estado de São Paulo formou-se entre as décadas de 1960 e 1990, não
houve a aquisição das suas respectivas APPs pelos órgãos públicos ou
concessionárias, já que não havia obrigatoriedade legal de aquisição ou
desapropriação dessas áreas. Este fato deu origem a uma gama de situações
diversas de uso e ocupação do entorno desses reservatórios, em termos de
temporalidade e, consequentemente, de regularidade em relação à legislação
florestal. Dessa forma, podem ocorrer nessas faixas de APP os seguintes tipos
de ocupações e atividades:
a) anteriores ao Código Florestal de 1965, ou seja, consideradas regulares
perante a legislação ambiental;
b) anteriores à definição da largura da APP pela Resolução Conama nº 04
de 1985, que também podem ser consideradas regulares;
c) posteriores à definição da largura da APP, consideradas irregulares
perante a legislação ambiental, situadas em áreas não adquiridas pelas
concessionárias de energia elétrica; e,
d) posteriores

à

Medida

Provisória

nº

2.166-67/01,

em

áreas

desapropriadas ou adquiridas pelas hidrelétricas, ou seja, irregulares
quanto à legislação ambiental, a menos que tenham sido permitidas pelo
órgão ou legislação ambiental.

Nas Figuras 08 a 13, a seguir, são apresentados exemplos de uso e
ocupação de faixa marginal de reservatórios, situadas temporalmente entre as
situações supracitadas.
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Figura 08 – Pousada e clube situados em faixa marginal ao reservatório de Jurumirim, construídos à época da UHE e anteriores ao
Código Florestal de 1965

Fonte: elaborada pela Autora, baseado em imagem de satélite do Google Earth (2007)

63

Figura 09 – Exemplo de ocupação de margens anterior a 1985, no reservatório da UHE Bariri, rio Tietê, município de Barra Bonita. Situação
em 1971 (esq.) e em 2008 (dir.), com adensamento da ocupação

Fonte: elaborada pela Autora, baseado em Carta Topográfica do IBGE (1971) e imagem de satélite do Google Earth (2008)
Figura 10 – Exemplo de ocupação de faixa marginal posterior a 1985, no reservatório da UHE Porto Primavera, rio Paraná. Situação em 2001,
pouco adensada (esq.) e em 2011, com maior número de edificações (dir.).

Fonte: elaborada pela Autora, baseado em imagens de satélite do Google Earth (2001 e 2011).
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Figura 11 – Exemplo de uso agrícola, posterior a 1985, em faixa marginal no reservatório da UHE Jurumirim, rio Paranapanema. Uso em
2005, possivelmente para pastagens (esq.) e em 2012, para agricultura (dir.).

Fonte: elaborada pela Autora, baseado em imagens de satélite do Google Earth (2005 e 2012).

Figura 12 – Edificações desapropriadas para formação do reservatório Figura 13 - Loteamento implantado com parte da infraestrutura na faixa
e da APP da PCH Anhanguera, rio Sapucaí-Mirim (Situação em 2005). marginal do reservatório da PCH Anhanguera (Situação em 2010)

Fonte: elaboradas pela Autora, baseado em imagens de satélite do Google Earth (2005 e 2010).
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Além dessas, podem ocorrer atividades de baixo impacto ambiental,
previstas na Resolução Conama nº 369/06, tais como: instalações necessárias
à captação e condução de água, corredores de acesso à água, construção e
manutenção de cercas, construção de rampas de lançamento de barcos e
pequenos ancoradouros, trilhas para ecoturismo, entre outras.
Levando-se em conta as grandes dimensões de boa parte dos
reservatórios implantados, sabe-se que há um vasto território no entorno
desses reservatórios que contemplam as diferentes situações de ocupação
supramencionadas, com diversos conflitos envolvendo os ocupantes da APP,
as concessionárias, o órgão ambiental, as prefeituras, o Ministério Público ou o
poder judiciário.
Percebe-se assim, que o primeiro passo para a regularização ambiental
das APPs, nos termos da Resolução Conama nº 302/02, deveria ser o
mapeamento das ocupações. Contudo, tendo em vista que se tratam de áreas
com extensões e número de propriedades consideráveis e que na Resolução
nº 302/02 não é detalhado o escopo de atividades do Pacuera e as respectivas
responsabilidades dos atores envolvidos, até mesmo tal mapeamento já se
mostra como um grande desafio.
Seguindo essa linha de ação, o passo seguinte ao mapeamento das
ocupações da APP deveria prever a desmobilização das atividades e estruturas
irregulares, visando à recomposição da vegetação nessas áreas para a
garantia de suas funções ecológicas. Nesse caso, a tarefa é muito mais
complexa, na medida em que implicaria em impactos socioeconômicos a essa
população, tais como relocação de famílias, perda de atividades produtivas e
econômicas etc. Ainda que a população tenha se instalado ou implementado
atividades irregularmente nessas áreas, o impacto socioeconômico da
desmobilização não deve ser relevado. Porém, essas questões também não
foram previstas na Resolução Conama nº 302/02 e nas Leis Federais nº
12.651/12 e nº 12.727/12, restando, portanto, dúvidas sobre quais medidas de
mitigação são cabíveis e quem são os responsáveis por sua implementação.
Cabe lembrar que, nessa etapa, os procedimentos possivelmente se darão na
esfera legal, visto se tratarem de questões de direito de propriedade, prevendo-
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se, portanto, certa demora na resolução do conflito e consequentemente na
implementação das ações previstas no âmbito do Pacuera.
Além da ocupação das APPs, os conflitos também poderão ocorrer no
restante da área definida como de abrangência do Plano, a qual não está
necessariamente atrelada à APP. Assim, os conflitos de interesse dos
ocupantes do entorno provavelmente também se manifestarão durante o
zoneamento do entorno do reservatório, onde poderão ser previstas áreas
específicas, totalmente voltadas à conservação ou de uso restrito a algumas
atividades. Nesses casos, a implementação das ações do Pacuera se mostram
mais complicadas, na medida em que a área de sua abrangência não se trata
de área protegida, definida em lei. Nesse sentido, a questão das
responsabilidades para adoção de medidas voltadas à minimização dos
impactos retorna, já que o órgão ambiental e as concessionárias, que
aparecem na Resolução como os principais intervenientes do Plano, não
possuem atribuição legal para proceder às alterações no uso e ocupação do
solo. Ainda que as prefeituras viessem a incluir o zoneamento do Pacuera em
seus Planos Diretores, caso houvesse a necessidade de alteração dos usos
consolidados, restariam dúvidas sobre qual dos atores teria o dever legal de
arcar com os custos de eventuais desapropriações e relocações.
Outro conflito relacionado ao uso do entorno trata-se da utilização das
margens para a realização de atividades de lazer, que na maioria dos
reservatórios figura como um dos principais usos. Foi previsto na Resolução
Conama nº 302/02, um quantitativo de 10% da área do entorno para a
implantação de polos de turismo e lazer, porém não está claro na Resolução
qual a abrangência do entorno e também se as atividades podem ser
implantadas em APP. Já na Lei Federal nº 12.651/12, ficou estabelecido que o
uso não poderá exceder a 10% do território da APP, não tendo sido estipulado,
no entanto, quais as tipologias de uso e ocupação permitidas nessas áreas.
De forma geral, verifica-se um grande número de píeres ao longo das
margens, para apoio à pesca e embarcações, principalmente nos reservatórios
com entorno ocupado por assentamentos urbanos de alto padrão. A existência
dessas estruturas implica na necessidade de criação de acessos na APP, que
na maioria dos reservatórios são criados indiscriminadamente, dificultando a
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regeneração da vegetação existente ou, até mesmo, impedindo o crescimento
de vegetação. Embora, na maioria das vezes, tais estruturas sejam de pequeno
porte, a concentração das mesmas conflita com a perspectiva de conservação
das margens do reservatório, principalmente da recuperação das APPs.
Além

das

questões

relacionadas

a

ocupações

irregulares

ou

inadequadas, devem ser mencionados os conflitos sobre o uso da água do
reservatório. Destaca-se, nesse sentido, a interferência de captações para
abastecimento de água na operação dos reservatórios de hidrelétricas.
A Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece, como prioritário, o
uso da água para fins de abastecimento humano e dessedentação de animais,
sendo que tal prioridade é incorporada, inclusive, nas concessões e
autorizações da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel para
empreendimentos hidrelétricos. Em alguns casos, na própria autorização da
Aneel, já é reservada uma determinada vazão a ser captada para fins de
abastecimento público, como no caso da UHE França, operada pela
Companhia Brasileira de Alumínio. Entretanto, às vezes, uma nova captação
ou mesmo uma captação prevista pode alterar a regra operativa de um
reservatório, ou até de todo aproveitamento hidrelétrico de um rio, quando se
têm reservatórios em cascata. Tais alterações também podem interferir no
Sistema Interligado Nacional – SIN, na medida em que a produção e
distribuição de energia são totalmente interligadas, sob a administração do
Operador Nacional do Sistema – ONS. Adicionalmente, o aumento da
demanda de água para projetos de irrigação de atividades agrícolas no entorno
do reservatório também pode interferir na geração de energia, podendo
implicar em conflito de uso entre as concessionárias e os produtores rurais.
Da mesma forma que a captação da água pode influenciar na operação
das hidrelétricas, a própria operação também pode interferir nos usos múltiplos,
como nos casos de atividades de turismo e lazer situadas, tanto no
reservatório, como a jusante. Segundo Jezler & Rubio (2008), a UHE de Furnas
em Minas Gerais apresentou um problema desse tipo em 2000, em decorrência
de rigorosa estiagem que implicou na operação da hidrelétrica no N.A. mínimo,
provocando um distanciamento significativo das estruturas de turismo e lazer
em relação ao nível d’água, bem como a perda das características naturais da
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paisagem, afetando assim as atividades turísticas da região. As alterações no
nível d’água operacional também podem afetar as condições de navegabilidade
e interferir nas atividades de transporte e pesca. Outros fatores que também
podem interferir na navegação são o assoreamento do reservatório e a
proliferação de macrófitas, sendo que para esses casos a questão financeira,
relacionada à adoção das medidas corretivas, também é incorporada à
discussão entre os interessados na navegação e as concessionárias.
A atividade pesqueira também pode ser alterada pela implantação e
operação dos reservatórios, sendo verificadas modificações, especialmente, na
demografia das populações, com diminuição na riqueza regional de espécies.
Infelizmente, a experiência tem mostrado que, na maioria dos casos, as
medidas de manejo adotadas pelo setor elétrico para a melhoria dos recursos
pesqueiros, como as ações de repovoamento e estocagem, têm se mostrado
ineficazes

na

minimização

dos

impactos

aos

recursos

pesqueiros

(AGOSTINHO; GOMES; PELICICE, 2007).
Considerando as incertezas na definição dos atores envolvidos e na
atribuição de cada um deles quanto ao Pacuera, os diversos conflitos
relacionados ao uso do reservatório e seu entorno e a dificuldade na
identificação dos critérios que devem ser considerados para a delimitação da
área de abrangência do Plano, nota-se que sua elaboração e implementação
têm se mostrado comprometidas. Embora o Pacuera tenha sido criado visando
também a resolução de conflitos, especialmente daqueles relacionados à
ocupação irregular na APP, o mesmo não se mostrou eficiente para esse
propósito, já que não foi detalhado o bastante, no âmbito da legislação
existente, para prever as devidas atribuições legais e técnicas de cada um dos
atores envolvidos e as medidas possíveis de resolução desses conflitos,
incluindo os respectivos custos.
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5. AS HIDRELÉTRICAS EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO ESTADO DE
SÃO PAULO
Conforme já mencionado, segundo a Aneel (2012), existem 127
hidrelétricas em operação no Estado de São Paulo. A implantação desses
empreendimentos ocorreu em momentos diversos, de modo que em alguns
casos

o

licenciamento

ambiental

se

deu

desde

a

concepção

do

empreendimento e em, outros casos, após a implantação ou até mesmo
durante a operação do empreendimento.
Segundo a Resolução Conama nº 01/86, as hidrelétricas são passíveis
de licenciamento ambiental por meio da avaliação de impacto ambiental,
devendo ser obtidas as licenças ambientais devidas. Conforme a Resolução
Conama nº 237/97, o licenciamento ambiental deve contemplar as três fases
do empreendimento, sendo que a Licença Prévia (LP) aprova a concepção e
localização do empreendimento, a Licença de Instalação (LI) autoriza o início
das obras e a Licença de Operação (LO), autoriza a operação do
empreendimento, devendo ser periodicamente renovada. Considerando que,
quando da publicação da Resolução Conama nº 01/86, havia diversos
empreendimentos hidrelétricos em obra ou em operação e que pairavam
incertezas sobre a condução do licenciamento ambiental destes, foi previsto
nesta Resolução, que se as etapas prévias e de instalação já tivessem sido
ultrapassadas, as respectivas licenças não seriam emitidas. Já as hidrelétricas
em operação deveriam passar pelo processo de regularização ambiental,
obtendo diretamente a LO.
Nesse contexto, os empreendimentos hidrelétricos encontram-se em
diversas situações frente ao licenciamento ambiental no Estado de São Paulo,
tanto no âmbito da Cetesb, quanto junto ao Ibama, conforme apresentado nos
itens a seguir.
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5.1 Hidrelétricas em licenciamento ambiental na Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo - Cetesb
Atualmente, encontram-se em licenciamento junto à Cetesb 63
hidrelétricas, das quais 17 são UHEs, 40 são PCHs e 6 são CGHs. Apresentase nos Quadros 06, 07 e 08, a seguir, a relação dessas hidrelétricas e situação
de licenciamento ambiental e do Pacuera, no âmbito estadual.
Quadro 06 – Usinas Hidrelétricas – UHEs do Estado de São Paulo, em licenciamento
junto à Cetesb
UHE

Rio

Município (s)

Concessionária

Ano do
Processo

Etapa do
Licenciamento

Situação do
Pacuera

Cesp –
Companhia
Energética de São
Paulo

1990

LO renovada em
2011

Não
apresentado*

Três Irmãos

Tietê

Pereira
Barreto e
outros

Ibitinga

Tietê

Ibitinga e
outros

AES Tietê S.A.

2009

LO de
regularização
emitida em 2012

Plano de
Trabalho em
análise

Mário Lopes
Leão
(Promissão)

Tietê

Promissão e
outros

AES Tietê S.A.

2009

LO de
regularização
emitida em 2012

Plano de
Trabalho em
análise

Bariri

Tietê

Bariri e outros

AES Tietê S.A.

2009

LO de
regularização
emitida em 2012

Plano de
Trabalho em
análise

Barra Bonita

Tietê

Barra Bonita e
outros

AES Tietê S.A.

2009

LO de
regularização
emitida em 2012

Plano de
Trabalho em
análise

Nova
Avanhandava

Tietê

Buritama e
outros

AES Tietê S.A.

1999

LO de
regularização
emitida em 2012

Plano de
Trabalho em
análise

Euclides da
Cunha

Pardo

São José do
Rio Pardo e
outros

AES Tietê S.A.

2009

Regularização

Plano de
Trabalho em
análise

Armando
Salles de
Oliveira
(Limoeiro)

Pardo

São José do
Rio Pardo e
Mococa

AES Tietê S.A.

2009

LO de
regularização
emitida em 2013

Plano de
Trabalho em
análise

Salto do
Iporanga

Assungui

Juquiá e
Tapiraí

CBA – Companhia
Brasileira de
Alumínio

2008

Regularização

Plano de
Trabalho em
análise

Barra

Juquiá

Tapiraí, Ibiúna
e Miracatu

CBA – Companhia
Brasileira de
Alumínio

2008

Regularização

Plano de
Trabalho em
análise

Fumaça

Juquiá

Ibiúna,
Miracatu e
Juquitiba

CBA – Companhia
Brasileira de
Alumínio

2008

Regularização

Plano de
Trabalho em
análise

Alecrim

Juquiá

Miracatu,
Tapiraí e
Juquiá

CBA – Companhia
Brasileira de
Alumínio

2008

Regularização

Plano de
Trabalho em
análise

França

Juquiá

Juquitiba e
Ibiúna

CBA – Companhia
Brasileira de
Alumínio

2008

Regularização

Plano de
Trabalho em
análise

Votorantim e
outros

CBA – Companhia
Brasileira de
Alumínio

2008

Regularização

Plano de
Trabalho em
análise

Itupararanga

continua

Sorocaba
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Quadro 06 – Usinas Hidrelétricas – UHEs do Estado de São Paulo, em licenciamento
junto à Cetesb (continuação)
Concessionária

Ano do
Processo

Etapa do
Licenciamento

Situação do
Pacuera

Piraju

CBA – Companhia
Brasileira de
Alumínio

1995

Solicitada a
renovação de LO
em 2007

Não
apresentado*

Paranapanema

Piraju e outros

Duke Energy
International
Geração
Paranapanema
S.A.

2009

LO de
regularização
Não apresentado
emitida em 2012

Paraíba
do Sul

Santa Branca
e Jacareí

LIGHT ENERGIA
S/A.

2007

Regularização

UHE

Rio

Piraju

Paranapanema

Armando
Avellanal
Laydner
(Jurumirim)
Santa Branca

Município (s)

Não apresentado

Fonte: elaborado pela Autora, com dados de processos de licenciamento da Cetesb
LP – Licença Prévia LI – Licença de Instalação LO – Licença de Operação

Quadro 07 – Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs do Estado de São Paulo, em
licenciamento junto à Cetesb
PCH

Rio

Município (s)

Concessionária

Ano do
Processo

Etapa do
Licenciamento

Situação do
Pacuera

do Peixe

Ibiúna e
Piedade

CBA – Companhia
Brasileira de
Alumínio

2008

Regularização

Plano de
Trabalho em
análise

Porto Raso

Juquiá

Tapiraí e
Miracatu

CBA – Companhia
Brasileira de
Alumínio

2008

Regularização

Plano de
Trabalho em
análise

Serraria

Juquiá

Juquiá

CBA – Companhia
Brasileira de
Alumínio

2008

Regularização

Plano de
Trabalho em
análise

Jurupará

Santa Helena

Sorocaba

Votorantim

CBA – Companhia
Brasileira de
Alumínio

2008

Regularização

Plano de
Trabalho em
análise

Votorantim

Sorocaba

Votorantim

CBA – Companhia
Brasileira de
Alumínio

2008

Regularização

Plano de
Trabalho em
análise

San Juan de
Cerquilho

Sorocaba

Cerquilho

Ferro Ligas
Piracicaba Ltda.

2009

Regularização

Não apresentado

Rio do Peixe

do Peixe

São José do
Rio Pardo e
Divinolândia

Companhia
Paulista de Força
e Luz - CPFL

1990

LO renovada em
2013

Não
apresentado*

Mogi-Guaçu

MogiGuaçu e
do Peixe

Mogi-Guaçu,
Mogi-Mirim e
Itapira

AES Tietê S.A.

1994

LO renovada em
2012

Plano de
Trabalho
apresentado*

Chibarro

Chibarro

Araraquara

Companhia
Paulista de Força
e Luz - CPFL

2001

LO de
regularização
Não apresentado
emitida em 2012

Capão Preto

Quilombo
e Negro

São Carlos

Companhia
Paulista de Força
e Luz - CPFL

2001

LO de
regularização
Não apresentado
emitida em 2012

Lençóis

Lençóis

Macatuba

Companhia
Paulista de Força
e Luz - CPFL

2003

LO de
regularização
Não apresentado
emitida em 2011

Gavião
Peixoto

JacaréGuaçu

Gavião
Peixoto

Companhia
Paulista de Força
e Luz - CPFL

2004

LO emitida em
2007

continua

Não apresentado
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Quadro 07 – Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs do Estado de São Paulo, em
licenciamento junto à Cetesb (continuação)
PCH

Três Saltos

Rio
Pinheirinhos

Concessionária

Ano do
Processo

Torrinha

Companhia
Paulista de Força
e Luz - CPFL

2006

LP emitida em
2010

Município (s)

Etapa do
Licenciamento

Situação do
Pacuera
Não apresentado

Pinhal

MogiGuaçu

Espírito Santo
do Pinhal

Companhia
Paulista de Força
e Luz - CPFL

2003

LO de
regularização
Não apresentado
emitida em 2011

Socorro

MogiGuaçu

Socorro

Companhia
Paulista de Força
e Luz - CPFL

2003

LO de
regularização
Não apresentado
emitida em 2011

Emas Nova

MogiGuaçu

Pirassununga

Aratu Geração
S.A.

2007

LP emitida em
2011

Não apresentado

São José

JaguariMirim

São João da
Boa Vista

AES Tietê S.A.

2001

LO emitida em
2011

Plano de
Trabalho em
análise

São Joaquim

JaguariMirim

São João da
Boa Vista

AES Tietê S.A.

2001

LO emitida em
2011

Plano de
Trabalho em
análise

Anhanguera

SapucaíMirim

São Joaquim
da Barra e
Guará

Central Elétrica
Anhanguera CELAN

2001

LO renovada em
Não apresentado
2013

Palmeiras

SapucaíMirim

São Joaquim
da Barra e
Guará

DEB – Pequenas
Centrais
Hidrelétricas

2001

LO emitida em
2011

Retiro

SapucaíMirim

São Joaquim
da Barra e
Guará

DEB – Pequenas
Centrais
Hidrelétricas

2001

Em implantação Não apresentado

Lavrinhas

Paraíba
do Sul

Lavrinhas

Usina Paulista
Lavrinhas de
Energia Ltda.

2002

LO emitida em
2011

Plano de
Trabalho em
análise

Queluz

Paraíba
do Sul

Queluz

Usina Queluz de
Energia Ltda.

2002

LO emitida em
2011

Plano de
Trabalho em
análise

Chalé

Paraíba
do Sul

Cruzeiro

Paloma
Incorporações de
Imóveis Ltda.

2008

Solicitada a LP
em 2008

Não apresentado

Feixos

Camanducaia

Amparo

Companhia
Energética Salto
do Lobo Ltda.

2007

LO emitida em
2008

Não apresentado

Itapira

Companhia
Energética Salto
do Lobo Ltda.

2008

LO emitida em
2008

Não apresentado

Barra do
Chapéu

Somar
Cooperativa
de
Energia Elétrica e
Desenvolvimento

2008

LO emitida em
2009

Não apresentado

Paranapanema

Piraju

Companhia de
Luz e Força Santa
Cruz

1996

LO renovada em
2005

São Francisco

Pardo

Iaras

SF Produção de
Energia Elétrica
Ltda.

2006

Solicitada a LI
em 2012

Não apresentado

Ponte Branca

Pardo

Águas de
Santa Bárbara
e Iaras

PB Produção de
Energia Elétrica
Ltda.

2006

Solicitada a LI
em 2012

Não apresentado

Salto do Lobo

Apiaí

Paranapanema

continua

do Lobo

Catas
Altas

Não apresentado

Não
apresentado*
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Quadro 07 – Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs do Estado de São Paulo, em
licenciamento junto à Cetesb (continuação)
PCH
Usina Santa
Fé

Rio

Município (s)

Concessionária

Ano do
Processo

Etapa do
Licenciamento

Situação do
Pacuera

Nova Europa

Usina Santa Fé
S/A

2006

Regularização

Não apresentado

Monjolinho

São Carlos

Iguaçu Geração
de Energia Ltda.

2012

Solicitada a LP
em 2012

Não apresentado

Bocaina

Bravo

Cachoeira
Paulista

Usina Bocaina
S.A.

2010

Solicitada a LP
em 2010

Não apresentado

Pirapora

Tietê

Pirapora do
Bom Jesus

Empresa
Metropolitana de
Águas e Energia EMAE

2003

LI emitida em
2008

Não apresentado

Cascata

Juqueri

Mairiporã

Paulista Geradora
de Energia Ltda.

2000

LI emitida em
2012

Não apresentado

Guaraú

Túnel 2 Sistema
Cantareira

São Paulo

Paulista Geradora
de Energia Ltda.

2000

LI emitida em
2011

Não apresentado

2011

Regularização

Não apresentado

Engenho Novo

Itaquerê

Atibaia

Atibaia

Atibaia

Consórcio
Condomínio
Empresarial
Atibaia

Santa Maria

ApiaíGuaçu

Itapeva

Maringá S/A Cimento e FerroLiga

2012

Regularização

Não apresentado

Corredeira do
Capote

ApiaíGuaçu

Ribeirão
Branco

Maringá S/A Cimento e FerroLiga

2012

Regularização

Não apresentado

Salto da Barra

ApiaíGuaçu

Itapeva

Maringá S/A Cimento e FerroLiga

2012

Regularização

Não apresentado

Fonte: elaborado pela Autora, com dados de processos de licenciamento da Cetesb
LP – Licença Prévia LI – Licença de Instalação LO – Licença de Operação
Quadro 08 – Centrais Geradoras Hidrelétricas - CGHs do Estado de São Paulo, em
licenciamento junto à Cetesb
CGH

Concessionária

Ano do
Processo

Etapa do
Licenciamento

Situação do
Pacuera

Rio

Município (s)

São José

ApiaíGuaçu

Nova Campina

Maringá S/A Cimento e FerroLiga

2012

Regularização

Lia Maria
Aguiar 1

Marmelos

Campos do
Jordão

Mineração Correa
Ltda.

2009

LO de
regularização
Não apresentado
emitida em 2013

Santa
Terezinha

Cubatão

Cássia dos
Coqueiros

Pedro Cunali Filho

2008

LP emitida em
2011

Não apresentado

Cachoeira dos
Mouras

Cubatão

Cajuru

José Manuel
Penteado de
Castro Santos

2009

LP emitida em
2011

Não apresentado

Águas Claras

Águas
Claras

Santa Rosa do
Viterbo e São
Simão

Usina Hidrelétrica
Águas Claras
Ltda.

2011

LP emitida em
2012

Não apresentado

Santa Adélia

Sorocaba

Boituva e
Tatuí

Companhia
Energética Tatuí
Ltda.

2007

LO emitida em
2012

Não apresentado

Não apresentado

Fonte: elaborado pela Autora, com dados de processos de licenciamento da Cetesb
LP – Licença Prévia LI – Licença de Instalação LO – Licença de Operação
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Dentre as UHEs, verifica-se que a maior parte encontra-se em processo
de regularização ambiental, para obtenção da LO, à exceção da UHE Três
Irmãos e da UHE Piraju que foram construídas na década de 1990, passando
pelo licenciamento prévio, de instalação e de operação. A grande maioria das
UHEs implantadas no Estado de São Paulo conta com reservatórios artificiais
com áreas consideráveis e estão implantadas nos rios Tietê, Paranapanema,
Pardo, Juquiá, Sorocaba, Paraíba do Sul e Assunguí.
A maioria das PCHs também foi construída previamente à imposição
legal do licenciamento ambiental, de modo que as mesmas se encontram ou
passaram por regularização ambiental. Entretanto, a demanda desses
empreendimentos tem sido incentivada pelo setor elétrico, com o apoio de
instituições financeiras, de modo que há algumas PCHs com licenciamento
iniciado recentemente no órgão ambiental paulista.
O mesmo incentivo também vem sendo dado às CGHs, implicando,
assim, no aumento da demanda de licenciamento ambiental. Entretanto,
geralmente as CGHs possuem reservatórios de pequeno porte, ou nem mesmo
necessitam de reservatório para a geração de energia e estão totalmente
inseridas em propriedades rurais dos próprios empreendedores, não sendo
verificados muitos conflitos relacionados a esses empreendimentos.
Dentre as hidrelétricas licenciadas no Estado de São Paulo, a UHE Três
Irmãos e as PCHs rio do Peixe, Mogi-Guaçu e Paranapanema tiveram suas
Licenças Ambientais de Operação emitidas previamente à publicação da
Resolução Conama nº 302/02, de modo que os dispositivos dessa Resolução,
relacionados tanto à largura da APP quanto à necessidade de elaboração do
Pacuera, não foram aplicados para as mesmas, tendo em vista o disposto no
parágrafo único do artigo 5º da referida Resolução, ou seja, “aos
empreendimentos que dispõe de licença de operação aplicam-se as exigências
nelas contidas”.
Já no caso das demais hidrelétricas em licenciamento no Estado de São
Paulo, verifica-se que a situação do Pacuera encontra-se em fase bastante
preliminar, ou ainda, nem mesmo iniciada, em decorrência, principalmente, da
complexidade dos aspectos relacionados ao Plano, além das carências do
órgão ambiental, relacionadas especialmente à alta demanda de trabalho e,
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como em grande parte dos setores do serviço público, ao reduzido número de
técnicos. Assim, mostra-se evidente a necessidade de se estabelecer o passo
inicial do Pacuera no Estado, que se trata do Termo de Referência elaborado
pelo órgão ambiental, que irá orientar os procedimentos a serem adotados e os
principais aspectos que devem compor o Plano para os reservatórios paulistas.

5.2 Hidrelétricas em licenciamento ambiental no Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama
No Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis, encontram-se em licenciamento ambiental 20 usinas hidrelétricas,
3 PCHs e 2 CGHs situadas parcialmente no Estado de São Paulo, conforme
apresentado no Quadro 09, a seguir.
Quadro 09 - Hidrelétricas situadas parcialmente no Estado de São Paulo, em
licenciamento junto ao Ibama

UHE Água Vermelha
(José Ermírio de
Morais)

Grande

MG/SP

AES Tietê S.A

LO renovada
em 2013

Apresentado ao
Ibama

Pardo

MG/SP

AES Tietê S.A

LO renovada
em 2012

Apresentado ao
Ibama

UHE Canoas I e II

Paranapanema

PR/SP

Duke Energy
International Geração
Paranapanema S.A.

Solicitada a
renovação da
LO

NC

UHE Capivara
(Escola de
Engenharia
Mackenzie)

Paranapanema

PR/SP

Duke Energy
International Geração
Paranapanema S.A.

Solicitada
renovação da
LO em 2012

NC

UHE Chavantes

Paranapanema

PR/SP

Duke Energy
International Geração
Paranapanema S.A.

LO renovada
em 2010

Apresentado ao
Ibama

UHE Funil

Paraíba do Sul

RJ/SP

Furnas Centrais
Elétricas S/A

LO emitida em
2012

NC

UHE Igarapava

Grande

MG/SP

Cemig Geração e
Transmissão S.A

LO renovada
em 2007

NC

UHE Ilha Solteira

Paraná

MS/SP

Cesp – Companhia
Energética de São Paulo

Regularização

Apresentado ao
Ibama

UHE Jaguara

Grande

MG/SP

Cemig Geração e
Transmissão S.A

LI emitida em
2001

NC

UHE Jupiá

Paraná

MG/SP

Cesp – Companhia
Energética de São Paulo

Regularização

Apresentado ao
Ibama

UHE Luiz Carlos
Barreto de Carvalho
(Estreito)

Grande

MG/SP

Furnas Centrais
Elétricas S/A

Regularização

NC

continua

Concessionária

Situação do
Pacuera

Rio

UHE Caconde

Estados

Etapa do
Licenciamento

Hidrelétrica
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Quadro 09 - Hidrelétricas situadas parcialmente no Estado de São Paulo, em
licenciamento junto ao Ibama (continuação)
Hidrelétrica

Rio

Estados

Concessionária

Etapa do
Licenciamento

Situação do
Pacuera

Grande

MG/SP

Furnas Centrais
Elétricas S/A

LO renovada
em 2011

Pacuera
solicitado na LO

Paranapanema

PR/SP

CBA – Companhia
Brasileira de Alumínio

LO renovada
em 2011

NC

UHE Porto Colômbia

Grande

MG/SP

Furnas Centrais
Elétricas S/A

Regularização

NC

UHE Porto
Primavera (Sérgio
Motta)

Paraná

MS/SP

Cesp – Companhia
Energética de São Paulo

LO expirada

Apresentado ao
Ibama

UHE Rosana

Paranapanema

PR/SP

Duke Energy
International Geração
Paranapanema S.A.

LO renovada
em 2010

Apresentado ao
Ibama

UHE Salto Grande
(Lucas Nogueira
Garcez)

Paranapanema

PR/SP

Duke Energy
International Geração
Paranapanema S.A.

LO renovada
em 2011

Apresentado ao
Ibama

UHE Taquaruçu

Paranapanema

PR/SP

Duke Energy
International Geração
Paranapanema S.A.

Solicitada a
renovação da
LO em 2012

NC

UHE Tijuco Alto

Ribeira do
Iguape

PR/SP

Companhia Brasileira de
Alumínio – CBA

Licença Prévia

NC

Grande

MG/SP

Cemig Geração e
Transmissão S.A

Regularização

NC

PCH Braço

Braço

RJ/SP

Pequena Central
Hidroelétrica Rio do
Braço S.A

LO emitida em
2011

Aprovado

PCH Divisa

Mogi-Guaçu

MG/SP

Somar Cooperativa de
Energia Elétrica e
Desenvolvimento

Em fase inicial
de
licenciamento

NC

PCH Itaoca

Ribeira do
Iguape

SP/PR

MSUL Participações e
energia Ltda.

Em fase inicial
de
licenciamento

NC

SP

Maringá Cimento e
Ferro-Liga S.A

Em fase inicial
de
licenciamento

NC

UHE Marimbondo
UHE Ourinhos

UHE Volta Grande

PCH Poço Preto I

Itararé

CGH Santo Antônio

Jaguari-Mirim

MG/SP

M.D.S Construções
Indústria e Comércio
Ltda.

Em fase inicial
de
licenciamento

NC

CGH São Sebastião

Canoas

MG/SP

Companhia Luz e Força
de Mococa

Regularização

NC

Fonte: elaborado pela Autora, com dados do Sistema Informatizado de Licenciamento
Ambiental, Ibama (2013)
LP – Licença Prévia LI – Licença de Instalação LO – Licença de Operação
NC – nada consta

Dentre as hidrelétricas em licenciamento junto ao Ibama, a maior parte
se trata de UHEs implantadas nas divisas entre São Paulo e os Estados do
Paraná (rio Paranapanema) e de Minas Gerais (rios Grande e Pardo), também
previamente à imposição do licenciamento ambiental. Assim essas passaram
ou se encontram em processo de regularização, com obtenção diretamente da
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LO. As UHEs em licenciamento no Ibama também possuem reservatórios
artificiais com áreas consideráveis e estão implantadas nos rios Grande,
Paraná, Paranapanema, Paraíba do Sul e Pardo.
Com relação às PCHs e CGHs, o número de processos de
licenciamento ambiental junto ao Ibama é bastante reduzido, tendo em vista
que os rios situados nas divisas do estado normalmente são de grande porte, e
tais empreendimentos são característicos de rios de menor porte.
A situação de implementação do Pacuera no órgão ambiental federal se
mostra mais avançada do que em relação ao órgão paulista, de modo que, de
acordo com o Sistema Informatizado de Licenciamento Ambiental Federal,
alguns Planos já foram protocolizados junto ao Ibama. No entanto, ainda assim,
apenas um desses Planos já obteve aprovação do referido Instituto, sendo que
tal Plano se refere à PCH Braço, de pequeno porte e recentemente implantada,
que não apresenta conflitos em seu entorno.
No âmbito nacional, conforme o mesmo Sistema Informatizado, apenas
outros dois Pacueras foram aprovados até o momento, referentes à Usina
Hidrelétrica de Barra Grande, situada na divisa entre os Estados do Rio Grande
do Sul e de Santa Catarina, e à Usina Hidrelétrica Corumbá IV, implantada no
Estado de Goiás.
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6. ANÁLISE DE PLANOS DE TRABALHO, TERMOS DE REFERÊNCIA E
PACUERAS
Para avaliar o contexto atual do Plano Ambiental de Conservação e Uso
do Entorno de Reservatórios Artificiais de hidrelétricas e apontar os principais
temas a serem abordados na elaboração de Termos de Referência, foram
levantados documentos emitidos por órgãos ambientais, empreendedores e
consultorias ambientais, nas esferas federal e estadual. Assim foram
consultados os Planos de Trabalho para Pacueras de hidrelétricas que se
encontram em análise junto à Cetesb, e Termos de Referência já emitidos,
Pacueras de hidrelétricas do Estado de São Paulo atualmente em análise e os
Pacueras recentemente aprovados, no âmbito do Ibama. A partir destes
documentos, foram levantados e avaliados os aspectos principais referentes à
delimitação da área de abrangência, aos elementos que devem constar do
diagnóstico ambiental da área, ao levantamento dos conflitos no entorno, à
identificação dos atores envolvidos e ao zoneamento do entorno.
A análise dos documentos citados nos próximos itens foi realizada
meramente com o objetivo de levantar os aspectos relevantes para a
proposição de diretrizes para a elaboração de Termos de Referência, não se
buscando indicar falhas ou inconsistências nesses documentos ou mesmo
compará-los entre si em termos de qualidade técnica.

6.1 Planos de Trabalho em análise na Cetesb
No âmbito do licenciamento ambiental no Estado de São Paulo, regido
pela Resolução SMA nº 54, de 30 de novembro de 2004, foi contemplada a
figura do Plano de Trabalho para subsidiar a emissão do Termo de Referência TR orientador do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de
Impacto Ambiental - EIA/Rima pelo órgão licenciador (atualmente a Cetesb).
Assim como para o caso do EIA/Rima, também tem sido utilizado nesse órgão
o Plano de Trabalho, como subsídio à emissão do TR orientador do Pacuera.
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Visando verificar a situação dos Pacueras das hidrelétricas em
licenciamento na Cetesb, foram consultados os processos em andamento junto
àquela Companhia, tendo sido levantada a existência de Planos de Trabalho
do Pacuera para 22 hidrelétricas, conforme Quadro 10, a seguir.
Quadro 10 – Resumo dos Planos de Trabalho em análise junto à Cetesb
Hidrelétrica
UHE Ibitinga
UHE Mário Lopes
Leão (Promissão)
UHE Bariri
UHE Barra Bonita
UHE Nova
Avanhandava
UHE Euclides da
Cunha
UHE Armando Salles
de Oliveira (Limoeiro)
PCH São José
PCH São Joaquim
UHE Salto do
Iporanga
UHE Barra
UHE Fumaça

Processo
Cetesb
8.398/09

Consultoria
responsável

Ano do Plano
de Trabalho

AES Tietê S.A.

ArcadisTetraplan

2009

CBA – Companhia
Brasileira de
Alumínio

Delphi

2010

Usina Paulista
Lavrinhas de
Energia Ltda.
Usina Paulista
Queluz de Energia
Ltda.

Habtec Engenharia
Ambiental

2009

8.403/09
8.429/09
9.466/09
13.768/99
8.417/09
8.415/09
13.648/01
13.651/01
1.996/08
1.998/08
1.994/08

UHE Alecrim

1.995/08

UHE França
UHE Itupararanga
PCH Porto Raso
PCH Serraria
PCH Jurupará
PCH Santa Helena
PCH Votorantim

1.989/08

PCH Lavrinhas

13.641/02

PCH Queluz

Concessionária/
Proprietário

1.991/08
1.988/08
1.990/08
1.997/08
1.993/08
1.992/08

13.642/02

Fonte: elaborado pela Autora, com dados de processos de licenciamento da Cetesb

Embora o Quadro 10 aponte a existência de 22 Planos de Trabalho em
análise junto à Cetesb, ao analisar-se o escopo e conteúdo de um cada deles,
verificou-se que as concessionárias/empresas responsáveis apresentaram
Planos de Trabalho idênticos para as hidrelétricas sob sua gestão, podendo-se
considerar portanto, a existência de três tipos de Planos de Trabalho a serem
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analisados pela Cetesb. Considerando que boa parte das hidrelétricas
relacionadas se encontra implantada em cascatas, ou seja, consecutivamente
no mesmo rio, a similaridade entre os Planos pode ser considerada razoável, já
que os impactos e conflitos referentes aos reservatórios podem ser cumulativos
e sinérgicos.
A seguir, serão levantados e comentados os principais aspectos dos
conteúdos dos Planos de Trabalho em análise na Cetesb.

6.1.1 Plano de Trabalho do Pacuera de hidrelétricas sob concessão da
empresa AES Tietê
Atualmente, encontram-se em análise na Cetesb os Planos de Trabalho
das Usinas Hidrelétricas – UHEs Barra Bonita, Bariri, Ibitinga, Promissão e
Nova Avanhandava, implantadas no rio Tietê, das UHEs Limoeiro e Euclides da
Cunha, implantadas no rio Pardo e das Pequenas Centrais Hidrelétricas São
José e São Joaquim, situadas no rio Jaguari-Mirim, todas operadas pela
empresa AES Tietê.
Visando

à

regularização

ambiental

das

UHEs,

foi

iniciado

o

licenciamento no âmbito da Cetesb em 2009, o qual havia sido conduzido
primeiramente junto ao Ibama. A transferência do licenciamento ambiental da
esfera federal para a estadual ocorreu em decorrência da abrangência dos
impactos relacionados se restringirem ao Estado de São Paulo. Posteriormente
ao início do procedimento de licenciamento, ainda no ano de 2009, foram
apresentados ao órgão ambiental estadual os Planos de Trabalho referentes
aos Pacueras das UHEs em questão. Já para o caso das Pequenas Centrais
Hidrelétricas – PCHs São José e São Joaquim, o licenciamento foi iniciado no
ano de 2001, visando à modernização das mesmas, tendo sido transcorridas
as fases de instalação e de operação. Também nos processos de
licenciamento das PCHs, os Planos de Trabalho para os Pacueras foram
apresentados no ano de 2009.
Assim, para subsidiar a emissão dos Termos de Referência das UHEs e
das PCHs foi apresentado ao órgão licenciador estadual o “Produto 1 – Plano
de Trabalho: Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de
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Reservatórios Artificiais” (ARCADIS TETRAPLAN, 2009), contemplando, para
todas as hidrelétricas, o mesmo escopo, método e atividades a serem
desenvolvidas para a elaboração do Pacuera. O Plano de Trabalho foi dividido
nos seguintes itens, os quais serão detalhados e analisados posteriormente:
1. Escopo
2. Marco inicial
2.1.1. Elaboração do Plano de Trabalho
2.1.2. Levantamento e análise do acervo de documentos
2.1.3. Levantamento e avaliação da legislação aplicável
3. Elaboração do Plano de Conservação e Uso do Entorno dos
Reservatórios Artificiais
3.1.1. Diagnóstico da região de entorno do reservatório e municípios
lindeiros
3.1.2. Análise do papel das partes interessadas
3.1.3. Desenvolvimento do zoneamento do entorno do reservatório
3.1.4. Desenvolvimento do Plano Ambiental de Conservação e Uso do
Entorno dos Reservatórios Artificiais
4. Audiências Públicas
5. Organograma e equipe técnica
6. Cronograma de atividades
A estrutura apresentada para o Plano de Trabalho supracitado é
compreendida, basicamente, por três atividades principais, quais sejam: o
marco inicial, que contempla o levantamento de estudos e documentos já
existentes e da legislação aplicável; a elaboração do Pacuera, em si; e a
realização das audiências públicas, previstas na Resolução Conama 302/02.
O Plano de Trabalho propõe, como área de abrangência do Pacuera
para as UHEs, uma faixa de 1.500 m de largura, no entorno do reservatório, a
qual corresponde à Área de Influência Direta – AID (com 1.000 m) delimitada
nos estudos prévios relacionados aos impactos da operação da hidrelétrica,
acrescida de outros 500 m do entorno. Contudo, não são detalhados, no Plano
de Trabalho, os critérios adotados para a definição da largura dessa faixa
adicional do entorno. Já para o caso das PCHs, a área de abrangência se
restringe aos 1.000 m referentes à AID. A determinação da AID do reservatório
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como a área de abrangência do Pacuera pode ser considerada, em parte,
adequada, na medida em que reflete a área influenciada pelos impactos da
operação da hidrelétrica. Por outro lado, a influência que o reservatório sofre
das atividades antrópicas desenvolvidas no entorno pode não estar
necessariamente restrita a essa área, de modo que atividades realizadas em
sua bacia incremental, também podem interferir na qualidade ambiental do
reservatório.
Considerando o levantamento dos documentos e estudos já existentes,
foram propostas duas atividades no Plano de Trabalho. A análise dos dados e
informações da região de interesse, que prevê a utilização de documentos
prévios, como os estudos ambientais elaborados para a UHE, de dados sobre
o assoreamento do reservatório e levantamentos batimétricos, de imagens de
satélite, de programas e planos de monitoramento e conservação já
implementados no reservatório, de Planos Diretores dos municípios com
territórios banhados pelo reservatório, e de dados de Unidades de
Conservação existentes no entorno. Já para a análise da APP, é proposta a
delimitação, a partir de imagens de satélite, de uma faixa de 100 metros,
medidos a partir da cota máxima normal de operação do reservatório, na qual
se prevê o mapeamento de uso e ocupação do solo e da cobertura vegetal,
visando à identificação de questões ambientais relevantes.
A fase de levantamento e avaliação da legislação aplicável do Plano de
Trabalho propõe a abordagem de leis, decretos e normas relacionados,
principalmente, ao ordenamento territorial e aos mecanismos de prevenção,
controle e fiscalização para proteção dos recursos hídricos e biodiversidade.
Também é prevista a adoção das diretrizes da Resolução Conama nº 302/02 e
outros instrumentos legais que permitam ou restrinjam a intervenção e o uso
dos recursos naturais e que possibilitem soluções para os conflitos
relacionados ao reservatório e seu entorno.
Na etapa de elaboração do Pacuera, foi proposta no Plano de Trabalho
a apresentação dos resultados obtidos nos levantamentos previamente
realizados, referentes à legislação e ao diagnóstico da área de abrangência do
Pacuera. Considera-se que esses resultados são importantes para subsidiar a
execução do zoneamento da área de abrangência do Pacuera e a
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determinação das diretrizes e recomendações de uso e ocupação do solo, bem
como de um Plano de Gerenciamento e Monitoramento do entorno do
reservatório. Os principais temas do diagnóstico da área de abrangência,
previstos para subsidiar a elaboração do Pacuera, são apresentados no
Quadro 11.
Quadro 11 – Temas propostos para o diagnóstico ambiental, no Plano de Trabalho do
Pacuera das hidrelétricas sob concessão da empresa AES Tietê
Meios

Temas previstos para análise

Físico

− aspectos climáticos
− aspectos geológicos, geomorfológicos e pedológicos e graus de
fragilidade aos processos de dinâmica superficial (mapeamentos em
escala 1:250.000 e 1:10.000)
− hidrografia, hidrologia e qualidade da água
− usos múltiplos da água, demandas e conflitos de uso

Biótico

− caracterização dos remanescentes vegetais e descrição das fisionomias
dominantes e da fauna associada (mapeamentos em escala 1:250.000,
1:50.000 e 1:10.000)
− unidades de conservação, áreas prioritárias para a conservação da
biodiversidade, áreas potenciais para preservação (mapeamentos em
escala 1:250.000)

Socioeconômico

- mapeamento do uso e ocupação do solo (escala 1:10.000 na área de
abrangência, 1:50.000 e 1:250.000 para a área do zoneamento), incluindo:
povoados, núcleos e aglomerações urbanas, comunidades tradicionais,
infraestrutura, áreas de lazer, agrícolas, de pecuária, mineração e
protegidas;
- identificação de atrativos turísticos;
- atividades pesqueiras e navegação;
- levantamento e caracterização da infraestrutura de transporte e de
saneamento;
- estrutura produtiva e economia local;
- levantamento, análise e descrição dos conflitos de recursos hídricos e de
gestão;
- análise de potenciais vetores de ocupação e sua expansão no entorno do
reservatório;
- dados de cadastro físico (de propriedades rurais) e socioeconômico (das
famílias residentes)

Institucional

- aferição geral das expectativas dos agentes envolvidos com a gestão do
reservatório;
- descrição da dinâmica e identificação dos agentes locais, líderes e das
instâncias sociais, políticas, econômicas e institucionais;
- envolvimento de órgãos como Comitês de Bacias, vinculados à pesca,
navegação, entre outros, durante a elaboração do Pacuera.

Fonte: elaborado pela Autora, com dados de Arcadis Tetraplan (2009)

Posteriormente à apresentação do diagnóstico sintetizado da área de
abrangência, prevê-se no Plano de Trabalho a análise do papel das partes
interessadas (stakeholders), com identificação e sistematização de seus
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interesses genuínos, visando-se ao levantamento das expectativas dos atores
envolvidos na gestão ambiental do reservatório. Também se prevê a
identificação de partes interessadas com papel estratégico para o Pacuera, tais
como os Comitês de Bacia, recomendando-se método de trabalho intensificado
para estas. Os métodos a serem adotados para a identificação das partes
envolvidas e daquelas consideradas estratégicas para a elaboração do Plano
não foram detalhados no Plano de Trabalho, não sendo possível determinar
quais serão as formas de aproximação com essas partes e de identificação dos
conflitos entre a operação e conservação do reservatório e os interesses
particulares dos envolvidos. Similarmente, os procedimentos e ações voltados
à identificação dos conflitos existentes e potenciais relacionados ao
reservatório não foram detalhados no Plano de Trabalho.
Com base no diagnóstico síntese e na identificação dos principais
conflitos no entorno do reservatório, o Plano de Trabalho prevê o zoneamento
do entorno, visando ao ordenamento territorial para o adequado manejo da
área, considerando os usos possíveis para cada zona definida. Nesse sentido,
foram preliminarmente previstas, para a área do entorno do reservatório,
definida como uma faixa com largura de 1.500 metros, as seguintes zonas:
a) urbanas ou de expansão urbana;
b) de uso público, de segurança, de proteção do entorno do reservatório;
c) de preservação, conservação e desenvolvimento da vida silvestre;
d) de usos excepcionais e/ou especiais;
e) de atividades agrosilvopastoris; e
f) especiais de turismo e lazer.
De acordo com o Plano de Trabalho também é prevista a determinação
de um Código de Uso do reservatório, no qual serão estabelecidos, para cada
zona, os usos permitidos e não permitidos e definidos os critérios para
atividades de baixo impacto na APP.
A partir de todos os resultados obtidos nas etapas prévias, é proposta no
Plano de Trabalho a definição de diretrizes e programas ambientais voltados ao
gerenciamento do reservatório e seu entorno, no sentido de se implementar o
zoneamento, seguindo as premissas determinadas para cada zona, e ainda de
possibilitar o uso antrópico do reservatório e seu entorno para atividades
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econômicas, comerciais, turísticas e de lazer, de maneira ambientalmente
sustentável.

O

gerenciamento

proposto

contempla,

ainda,

parcerias

institucionais com as prefeituras municipais envolvidas, órgãos ambientais,
empreendedor e proprietários lindeiros. As ações de monitoramento, por meio
de indicadores ambientais, também foram incorporadas ao Plano de Trabalho,
prevendo-se a implementação dos seguintes Programas:
a) de recuperação de áreas degradadas;
b) de monitoramento de encostas marginais;
c) de controle de assoreamento;
d) de controle e recuperação de processos erosivos;
e) de recuperação de Áreas de Preservação Permanente;
f) de monitoramento da qualidade da água;
g) de turismo regional, considerando as potencialidades e demandas
diagnosticadas;
h) de educação ambiental;
i) Plano de Gerenciamento do Reservatório;
j) Plano de Ação Interinstitucional.
Por fim, foi abordada a execução da Audiência Pública, prevendo-se a
participação de todas as partes envolvidas relacionadas na Resolução Conama
nº 302/02, no entanto, sem uma definição prévia do número de audiências a
serem realizadas.
Ao se analisar o Plano de Trabalho formulado para hidrelétricas dos rios
Tietê, Pardo e Jaguari-Mirim considera-se que o mesmo abrange os principais
temas que devem ser abordados no Pacuera e apresenta uma proposição
interessante para a execução do diagnóstico ambiental da área de interesse,
na medida em que propõe sua apresentação de forma sintetizada, focando
apenas os critérios relevantes para subsídio da elaboração do Pacuera,
diferentemente dos estudos de impacto ambiental, os quais geralmente
apresentam um diagnóstico abrangente e bastante detalhado das áreas de
influência dos empreendimentos. Por outro lado, o Plano não é muito
específico em relação à maioria das atividades a serem realizadas, não tendo
sido detalhados, por exemplo, os critérios para a delimitação do entorno, e as
formas de identificação das principais partes interessadas e dos conflitos de
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uso da água e do entorno, embora esses sejam considerados aspectos críticos
a serem abordados no Pacuera, sendo que para o caso dos conflitos, se
espera que o Pacuera viabilize sua resolução ou contribua para a sua
minimização. Outra observação interessante em relação ao Plano de Trabalho
em questão diz respeito à similaridade do escopo e das atividades a serem
realizadas, não sendo previstas especificidades entre os Pacueras a serem
elaborados para as hidrelétricas de grande porte, situadas nos rios Tietê e
Pardo, as quais possuem reservatórios de até 530 km2, e aqueles propostos
para as PCHs do rio Jaguari-Mirim, cujos reservatórios apresentam dimensões
bastante reduzidas, inferiores a 1 km2.

6.1.2 Planos de Trabalho das PCHs Lavrinhas e Queluz
As Pequenas Centrais Hidrelétricas Lavrinhas e Queluz estão situadas
no rio Paraíba do Sul, no Vale do Paraíba, com reservatórios totalmente
inseridos no Estado de São Paulo, os quais apresentam espelho d’água de,
respectivamente, 77 ha e 127 ha. A implantação desses empreendimentos
pode ser considerada recente, com início do licenciamento ambiental das
mesmas no ano de 2002, no âmbito estadual, tendo sido transcorridas as
etapas prévia, de instalação e de operação, conforme previsto na Resolução
Conama nº 237/97, com início da operação dos empreendimentos em 2011.
Ainda durante a fase de implantação das PCHs, foram elaborados os
Planos de Trabalho do Pacuera da Pequena Central Hidrelétrica Lavrinhas
(HABTEC ENGENHARIA AMBIENTAL, 2010a) e da Pequena Central
Hidrelétrica Queluz (HABTEC ENGENHARIA, 2010b), tendo os mesmos sido
apresentados, pelos respectivos empreendedores, ao órgão ambiental
licenciador para subsídio da emissão do Termo de Referência do Pacuera.
Considerando que o licenciamento ambiental das PCHs teve início no
mesmo ano da publicação da Resolução Conama nº 302/02, foi possível a
observação de suas diretrizes, especialmente no que tange à determinação da
faixa da APP com 100 metros de largura, bem como a desapropriação dessa
faixa por parte dos empreendedores, em atendimento à Medida Provisória nº
2.166-67.

Assim,

embora

tenham

ocorrido

impactos

socioeconômicos
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relacionados à desapropriação, esta permitirá a conservação das margens dos
reservatórios, mediante o plantio de mudas de espécies nativas, e a
minimização dos conflitos associados ao uso e ocupação do solo nesta faixa, já
que a mesma pode ser controlada e gerida pelo empreendedor.
A estrutura e conteúdo dos Planos de Trabalho das PCHs Lavrinhas e
Queluz são semelhantes, já que as mesmas se encontram implantadas
sequencialmente, no rio Paraíba do Sul. O escopo do Plano é apresentado a
seguir, sendo posteriormente detalhado e analisado.
1. Introdução
2. Justificativa
3. Objetivo
4. Descrição do empreendimento
5. Aspectos legais
6. Metodologia e Elaboração do Plano
7. Síntese ambiental
7.1.

Meio Físico
a) Clima
b) Geologia, geomorfologia, solos e aptidão agrícola
c) Recursos minerários
d) Recursos hídricos

7.2.

Meio Biótico
a) Ecossistemas terrestres
b) Ecossistemas aquáticos

7.3.

Meio Socioeconômico
a) Dinâmica populacional regional
b) Infraestrutura
c) Dinâmica territorial – uso e ocupação do solo
d) Estrutura produtiva
e) Grupos de interesse
f) Gestão institucional

8. Potencialidades da região
9. Compatibilização do Plano com as ações ambientais adotadas no Plano
de Gestão Ambiental
10. Compatibilização do Plano com os programas governamentais
11. Proposta de zoneamento ambiental
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12. Consolidação do Plano
13. Apresentação pública e divulgação
As premissas do Plano de Trabalho do Pacuera das PCHs Lavrinhas e
Queluz

incluem

o

estabelecimento

de

uma

área

de

abrangência,

compreendendo a APP do reservatório, com 100 m de largura, e uma Zona de
Transição, delimitada em uma faixa de 1 km, contado a partir da APP; e o
zoneamento dessas áreas, considerando-se as potencialidades de uso geradas
pela formação do reservatório, bem como restrições de uso e ocupação do
solo. Foram atribuídos ao empreendedor a responsabilidade pela aquisição da
APP e pelo ressarcimento a terceiros de prejuízos decorrentes das restrições
de uso e ocupação do solo na Zona de Transição.
A partir das premissas do Plano de Trabalho, é possível considerar que
a delimitação da área de abrangência do Pacuera proposta é adequada do
ponto de vista legal, com relação à largura da APP, já que atendeu à época da
análise de viabilidade da hidrelétrica aos critérios da Resolução Conama nº
302/02. Já a Zona de Transição pode ser entendida como uma figura
importante para a conservação do reservatório, conforme já comentado na
seção 2.3 deste trabalho, na medida em que possibilita a minimização dos
efeitos das atividades antrópicas desenvolvidas na bacia sobre o reservatório.
No entanto os Planos de Trabalho em questão não detalharam os critérios que
levaram a definir a zona de transição como uma faixa de 1 km a partir da APP.
Além disso, a proposta de ressarcimento das perdas de atividades econômicas
ou outros prejuízos por parte do empreendedor, decorrentes das restrições de
uso do solo, pode ser bastante custosa, podendo inviabilizar economicamente
a atividade de geração de energia, dependendo das características do entorno
e do zoneamento definido.
No que se refere ao levantamento da legislação aplicada, é
recomendada no Plano de Trabalho a identificação, em níveis federal, estadual
e municipal, da legislação de proteção ao meio ambiente e de uso e ocupação
do solo, além da legislação municipal relativa aos planos de desenvolvimento e
Planos Diretores.
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Para subsidiar o zoneamento da APP e da Zona de Transição foi
proposto o item referente à síntese ambiental, a ser realizada por meio de
levantamentos e consolidação de dados primários e secundários, nas áreas de
influência direta e indireta das PCHs, com mapeamentos nas escalas 1:25.000,
e 1:10.000, respectivamente, utilizando-se informações dos estudos de impacto
ambiental e de monitoramentos ambientais já existentes, devidamente
atualizados. O conteúdo mínimo de temas a serem levantados recomendado
no Plano de Trabalho é apresentado no Quadro 12.
Quadro 12 – Conteúdo mínimo do diagnóstico ambiental proposto no Plano de
Trabalho do Pacuera das PCHs Lavrinhas e Queluz
Meios

Temas previstos para análise

Físico

− clima: condições meteorológicas e climáticas
− geologia, geomorfologia, solos e aptidão agrícola
− recursos minerários: mapeamento e situação junto ao DNPM de recursos
afetados pelo reservatório
− recursos hídricos: regime hidrológico; vazão máxima e mínima; carga sólida
estimada; usos predominantes; posição na bacia hidrográfica; enquadramento
legal dos cursos d’água; e parâmetros de qualidade da água de rios afetados.

Biótico

− ecossistemas terrestres: caracterização e mapeamento das fitofisionomias e da
fauna associada; levantamento florístico e fitossociológico da vegetação da
AID; quantificação da vegetação presente na AID, destacando as áreas
suprimidas e alagadas pelo reservatório
− ecossistemas aquáticos: mapeamento e classificação dos ecossistemas lóticos
e lênticos; mapeamento de espécies e determinação de populações das
comunidades aquáticas e macrófitas; levantamento das espécies da ictiofauna,
incluindo migradoras e ameaçadas de extinção; identificação de lagoas
marginais e de sítios de alimentação e reprodução.

Socioeconômico

− dinâmica populacional regional: histórico da ocupação; taxas e indicadores de
crescimento e densidade demográfica; quantitativos populacionais urbanos e
rurais
− infraestrutura: caracterização do saneamento básico e dos sistemas de saúde,
viário e de transportes
− dinâmica territorial e uso e ocupação do solo: caracterização da população e da
estrutura fundiária urbana e rural; caracterização das culturas agrícolas na AID;
análise das tendências de expansão urbana, rural, industrial, considerando os
planos diretores, zoneamentos municipais e ecológicos; identificação de
vetores de crescimento das áreas urbanas e periurbanas da área de influência
− estrutura produtiva: indicadores de dinâmica dos setores produtivos; finanças
públicas e aspectos tributários; índices de desemprego
− grupos de interesse: identificação de movimentos sociais, ONGs, Oscip’s e
linhas de atuação
− gestão institucional: identificação de autarquias públicas e do terceiro setor

Fonte: elaborado pela Autora, com dados de Habtec Engenharia Ambiental (2010a,b)

Frente ao escopo apresentado para o diagnóstico, é possível verificar
que os temas são bastante similares aos geralmente abordados nos estudos
de impacto ambiental de hidrelétricas. Nesse sentido, cabe ponderar a
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possibilidade de apresentação de um diagnóstico mais sintetizado e objetivo,
dirigido aos aspectos relevantes que subsidiarão as diretrizes e as ações do
Pacuera para a conservação do reservatório e gestão dos conflitos. Assim,
poderiam já ser apresentados os mapeamentos temáticos referentes aos
aspectos ambientais que realmente podem afetar o reservatório, como de
áreas susceptíveis a erosão, escorregamentos e assoreamento, áreas
marginais com baixa cobertura florestal; e dos aspectos que, em geral, são
alterados em função da existência do reservatório, como a identificação das
áreas de expansão urbana no entorno, áreas destinadas ao turismo e lazer
associadas ao reservatório.
A partir dos dados obtidos no diagnóstico da área de influência, os
Planos de Trabalho propõem a identificação das potencialidades da região, em
especial das oportunidades econômicas trazidas pela formação do reservatório,
com foco nas atividades turismo e de lazer às margens do reservatório.
Também é prevista a compatibilização do Pacuera com aqueles programas
ambientais dos Planos de Gestão Ambiental – PGAs das PCHs, relacionados
diretamente com o gerenciamento das zonas definidas, tais como os
Programas de Proteção de Margens e de Recuperação de Áreas Degradadas;
e com os programas governamentais, de forma a facilitar a definição e a
implementação das ações propostas no Pacuera, considerando inclusive
conflitos entre o empreendimento e esses programas governamentais e
políticas públicas, de forma a buscar as soluções adequadas. No levantamento
e análise dos programas, foi proposta a observação de variáveis macroeconômicas que tenham relação com o empreendimento, como aptidão
turística, planejamento macrorregional, unidades de conservação, gestão da
bacia hidrográfica.
Com subsídio dos levantamentos e análises prévias, o zoneamento
ambiental do reservatório e da APP, previsto no Plano de Trabalho, indicará
áreas destinadas à preservação, conservação e usos múltiplos possíveis no
reservatório e seu entorno, com o estabelecimento de usos permitidos e
restritos em cada uma das zonas a serem definidas, prevendo-se a priorização
das zonas de preservação em detrimento das demais, bem como a
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identificação de conflitos de uso e respectivas medidas mitigadoras e
compatibilizadoras, sendo propostas as seguintes zonas:
a) de Proteção Ambiental;
b) de Recuperação Ambiental;
c) de Utilização Agrícola;
d) para Ocupação Residencial; e,
e) para Uso Recreacional e Lazer.
Em atenção às zonas propostas, o Plano de Trabalho indicou a
proposição de inserção de terrenos planos e com baixo grau de preservação da
cobertura vegetal para uso antrópico, nas Zonas de Ocupação Residencial e de
Uso Recreacional e Lazer. Por outro lado, as encostas íngremes e áreas com
remanescentes florestais conservados, os fragmentos com função de proteção
do reservatório e abrigo de espécies endêmicas e em extinção, e os corredores
ecológicos deverão ser abrangidos pelas Zonas de Proteção e Recuperação
Ambiental. Nos casos de áreas de terceiros a serem recuperadas, foi proposta
no Plano de Trabalho a implementação de programas de estímulo, como
fomento florestal, iniciativas de comunicação social e educação ambiental,
considerando ainda a utilização das duas últimas para conscientização de
agricultores do entorno, sobre o adequado manejo de agrotóxicos.
Finalmente, para consolidação do Pacuera é prevista, no Plano de
Trabalho, a realização de parcerias para a execução das ações e dos
programas definidos, e a sua apresentação por meio de consulta pública, para
a qual serão convidadas as partes interessadas. Ainda conforme o Plano de
trabalho, posteriormente à aprovação do Pacuera pelo órgão licenciador, foi
proposto seu envio às prefeituras e Comitês de Bacia, como forma de
divulgação.
A análise do Plano de Trabalho proposto para as PCHs Lavrinhas e
Queluz, permite notar que o mesmo apresenta escopo de atividades
semelhante aos planos das hidrelétricas sob concessão da AES Tietê. Contudo
talvez por se tratarem de hidrelétricas recentes e pelos planos terem sido
elaborados na etapa de construção das mesmas, foi priorizada a abordagem
de questões mais relacionadas aos impactos que o reservatório propicia ao
ambiente do que o inverso, ou seja, das ações realizadas no entorno e na
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bacia hidrográfica, que possam afetar a qualidade do reservatório. Ainda assim,
o zoneamento proposto indicou zonas com funções similares às dos Planos de
Trabalho anteriormente analisados, contemplando ações para recuperação e
proteção ambiental, e para usos agrícolas, residencial e de lazer e turismo.
Analogamente, as formas de inserção e participação dos atores envolvidos e
de identificação dos principais conflitos de uso do solo e da água não foram
abordadas a fundo, assim como as ações de divulgação do Pacuera, que se
resumem à realização das Consultas Públicas.

6.1.3 Planos de Trabalho das hidrelétricas sob concessão da Companhia
Brasileira de Alumínio - CBA
As hidrelétricas sob concessão da Companhia Brasileira de Alumínio –
CBA em licenciamento junto à Cetesb estão situadas no Vale do Ribeira e na
bacia do rio Sorocaba, no sudeste do Estado de São Paulo. No rio Juquiá,
encontram-se instaladas, em cascata, as UHEs França, Fumaça, Barra, Porto
Raso, Alecrim e Serraria e, além dessas, também se encontram na mesma
bacia de contribuição a PCH Jurupará e a UHE Salto do Iporanga, implantadas,
respectivamente, nos rios do Peixe e Açungui, afluentes do rio Juquiá. Além
dessas, o outro aproveitamento hidrelétrico, na bacia do rio Sorocaba,
contempla, de montante para jusante, a UHE Itupararanga e as PCHs Santa
Helena e Votorantim.
O licenciamento ambiental dessas hidrelétricas teve início na Cetesb em
2008, para regularização ambiental, visto que a maioria dos empreendimentos
foi construída previamente à legislação ambiental. No âmbito do processo de
licenciamento e em atendimento ao previsto na Resolução Conama nº 302/02,
a CBA apresentou ao órgão licenciador, em maio de 2010, o Plano de Trabalho
para subsidiar a emissão do Termo de Referência, por meio do documento
“Relatório de Atualização” (DELPHI PROJETOS E GESTÃO, 2010). O Plano
de Trabalho apresentado se mostra bastante sucinto, com escopo semelhante
para todas as hidrelétricas dos dois aproveitamentos, contendo os seguintes
itens:
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1. Contextualização
2. Justificativa
3. Objetivo
4. Diretrizes Metodológicas
O item referente à contextualização contempla a situação da área do
empreendimento quanto à tipologia de vegetação presente e tipos de uso do
solo, além de destacar as Unidades de Conservação existentes na região, as
quais, de acordo com o Plano de Trabalho, deverão ter seus Planos de Manejo
considerados na elaboração do Pacuera.
No tocante às diretrizes metodológicas, considera-se nos Planos de
Trabalho que o Pacuera deverá conciliar os interesses de manutenção da
preservação ambiental e a manutenção ou melhoria das relações e formas de
utilização econômicas existentes, por meio da definição de diretrizes para uso e
ocupação do entorno e uso das águas, bem como de um zoneamento
econômico-ambiental. O Plano destaca a necessidade de se observarem as
especificidades da região dos empreendimentos, de modo que para as
hidrelétricas do rio Juquiá e afluentes, deverá ser considerado o caráter
conservacionista, já que se trata de área com maciços florestais conservados e
com biodiversidade relevante, enquanto que para as hidrelétricas do rio
Sorocaba deverão ser compatibilizados os interesses de conservação e de
ocupação antrópica, já que a região se encontra próxima a centros urbanos.
Em relação à área de abrangência, o Plano de Trabalho considera que
deverá estar incluída a APP dos reservatórios e sugere que seja estudada a
possibilidade de se inserir a bacia de contribuição direta de drenagem, sem
definir claramente os parâmetros que serão adotados em sua delimitação. O
Plano prevê, ainda, a realização da análise ambiental integrada dos aspectos
que compõe os meios físico, biótico e antrópico, bem como de um zoneamento
ambiental e de um código de utilização das águas do reservatório.
Por fim, foi prevista a participação dos atores interessados no uso e
ocupação do solo, citando-se os comitês de bacias hidrográficas, prefeituras
municipais,

instituições

de

pesquisa,

entre

outros,

avaliando-se

a

representatividade de cada ator nas questões relativas ao Pacuera. Também
foi proposta a aprovação do zoneamento e do código de utilização das águas
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pelas câmaras dos municípios afetados e a realização de Consulta Pública,
previamente à aprovação do Pacuera.
Analisando-se os Planos de Trabalho dessas hidrelétricas, verifica-se
que, em relação aos demais, os mesmos se apresentam bastante resumidos,
embora prevejam basicamente as mesmas ações. As questões como o
detalhamento dos temas do diagnóstico da área de abrangência, as zonas
indicadas para o zoneamento do entorno, a etapa de levantamento dos
aspectos legais não são abordadas no Plano. Por outro lado, diferentemente
dos demais, tal plano considera a possibilidade de adoção da bacia de
contribuição de drenagem como área de abrangência do Plano e prevê ainda a
compatibilização com os Planos de Manejo das Unidades de Conservação
existentes no entorno.

6.2. Termos de Referência de hidrelétricas emitidos pelo Ibama
Visando realizar uma análise do conteúdo dos Termos de Referência
emitidos na esfera federal, foram escolhidos documentos correspondentes a
usinas hidrelétricas instaladas, há décadas, nos rios Tietê, Pardo, Grande e
Paraná, e a outras duas Pequenas Centrais Hidrelétricas, recentemente
implantadas no rio Paraibuna, entre os Estados de Minas Gerais e Rio de
Janeiro, quais sejam:
•

Termo de Referência para elaboração do Plano Ambiental de
Conservação e Uso do Entorno dos Reservatórios Artificiais formados
pelas UHE’s Barra Bonita, Bariri, Ibitinga e Promissão, no rio Tietê;
Caconde, Limoeiro e Euclides da Cunha, no rio Pardo; e Água
Vermelha, no rio Grande (IBAMA, 2005);

•

Termo de Referência para elaboração dos Planos Ambientais de
Conservação e Uso do Entorno dos Reservatórios Artificiais das UHE’s
Jupiá e Ilha Solteira (IBAMA, 2006);

•

Termo de Referência: Plano Ambiental de Conservação e Uso do
Entorno do Reservatório Artificial (Pacuera) a ser formado pelas
Pequenas Centrais Hidrelétricas Monte Serrat e Bonfante (IBAMA,
2008).
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Segundo consta dos TRs analisados, os mesmos têm como objetivo
principal nortear a elaboração do Pacuera, a partir da especificação dos
procedimentos metodológicos, legislação aplicável, tipos de estudos a serem
realizados, produtos gerados e procedimentos de divulgação e aprovação.
Ainda conforme o TR das UHEs Jupiá e Ilha Solteira, o Pacuera tem como
principal diretriz a conciliação do uso antrópico do reservatório e do entorno,
com as normas operativas do empreendimento, a conservação ambiental e a
melhoria dos ecossistemas locais e da bacia de contribuição. Já os objetivos
específicos do Pacuera, elencados no TR das UHEs sob concessão da AES
Tietê, são:
•
•

•
•
•

•
•
•

Delimitar a área de Preservação Permanente - APP do
reservatório;
Levantar e consolidar dados primários e secundários
referentes aos diversos componentes ambientais que
servirão de subsidio para a elaboração do Zoneamento
Sócio-Ambiental do entorno do reservatório;
Criar uma base de informações para utilização em outros
Programas do Estudo Ambiental;
Realizar o Zoneamento Ambiental do entorno do
reservatório a partir da análise e interpretação dos
componentes ambientais locais;
Propor
medidas
de
ordenamento,
conservação,
recuperação e/ou proteção das áreas e dos usos da terra,
buscando a compatibilização das atividades econômicas
com a preservação e conservação dos bens naturais;
Propor mecanismos de proteção da Área de Preservação
Permanente;
Fornecer elementos para o Programa de Comunicação
Social;
Fornecer elementos para o Programa de Educação
ambiental. (IBAMA, 2008)

A metodologia de trabalho para a realização do Pacuera das UHEs
indicada pelo Ibama, nos TRs analisados, prevê o desenvolvimento de seis
etapas de trabalho, conforme indicado na Figura 14.
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Figura 14 – Fluxograma de atividades, proposto em TR do Ibama, para elaboração do Pacuera

Fonte: adaptado de Ibama (2005)
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Na Etapa 1, que corresponde ao diagnóstico ambiental da área, os TRs
propõem a revisão bibliográfica e consolidação de dados existentes referentes
aos

meios

físico, biótico

e

socioeconômico,

incorporando os

temas

apresentados no Quadro 13.
Quadro 13 – Temas do diagnóstico ambiental constantes em TR do Ibama
Meios

Temas previstos para análise

Físico

− Substrato geológico e hidrogeologia: compilação dos dados existentes;
− Relevo: cartas das classes de formas de relevo, planialtimétrica e
clinométrica, e avaliação da fragilidade de encostas e restrições de
ocupação das mesmas;
− Solos: identificação e mapeamento dos tipos de solo;
− Clinografia: mapeamento das classes de inclinação das vertentes;
− Recursos hídricos: regime hidrológico; delimitação da bacia e sub-bacias
hidrográficas; identificação de pontos de captação para abastecimento
público e irrigação e de pontos de lançamento de efluentes;
− Dinâmica superficial e fragilidade dos terrenos: identificação de áreas
susceptíveis à ocorrência de processos de instabilização de taludes do
entorno do reservatório.

Biótico

− Cobertura vegetal: mapeamento das diferentes tipologias vegetais;
− Fauna: compilação dos dados existentes;
− Restrições legais: referentes a Unidades de Conservação, APPs etc.

Socioeconômico

− Uso e ocupação do solo: indicação das categorias de uso, com avaliação
de sua compatibilidade e adequação;
− Fontes poluidoras: levantamento e mapeamento de fontes de poluição;
− Aspectos socioeconômicos: informações sobre as famílias, propriedades
e atividades socioeconômicas da área de estudo.

Fonte: elaborado pela Autora, com dados de Ibama (2005)

No Termo de Referência das UHEs Jupiá e Ilha Solteira foi solicitado um
diagnóstico bem mais detalhado da área de estudo do Pacuera, em relação
aos outros TRs, destacando-se entre os temas acrescentados: caracterização
de aquíferos; identificação de recursos minerais; descrição e análise da aptidão
agrícola das terras; produção e transporte de sedimentos na bacia e
identificação das áreas fontes; caracterização da qualidade da água;
identificação de áreas de refúgio e reprodução da fauna e de corredores
ecológicos; contexto regional e políticas públicas; levantamento de planos
municipais de desenvolvimento e de aspectos médico-sanitários; e diagnóstico
socioterritorial.
A partir do diagnóstico ambiental da área de estudo, os TRs das UHEs
propõem, na Etapa 2, a identificação de compartimentos paisagísticos com
características similares em relação aos atributos dos terrenos, os quais
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denominou de Unidades Ambientais Homogêneas – UAHs. De acordo com os
TRs, as UAHs devem ser divididas nas categorias de áreas preferenciais para
preservação, recuperação ou utilização, que são estabelecidas por metodologia
que interrelaciona os atributos ambientais da área de estudo, tais como tipos
de relevo, solo e declividades, cobertura vegetal, uso da terra, espécies de
fauna e flora, corredores de fauna, significância das propriedades na renda
familiar, entre outras. Também nessa etapa, é proposta a seleção dos critérios
para o zoneamento ambiental (Quadro 14), considerando, no mínimo, zonas de
proteção ambiental, recuperação ambiental, utilização rural, ocupação urbana,
usos recreacional e de lazer.
Quadro 14 – Critérios indicados pelo Ibama na definição das zonas do entorno
Meios

Temas previstos para análise

Zonas de
Proteção
Ambiental

- Remanescentes florestais ou corredores ecológicos de alto valor
ambiental, por seu estado de conservação elou pela condição de abrigo ou
corredores de fauna;
- Locais com alto valor histórico, paisagístico elou arqueológico.

Zonas de
Recuperação
Ambiental

- Locais degradados por atividades antrópicas, considerados relevantes
para a conservação do solo ou proteção do reservatório;
- Locais frágeis, com incidência de processos de instabilização, como
erosões e escorregamentos;
- Sub-bacias hidrográficas que constituem mananciais de abastecimento
público ou privado (incluindo atividades agrícolas), preferencialmente a
montante dos pontos de captação existentes.

Zonas de
Utilização Rural

- Locais com predomínio de solos férteis ou propícios à atividade
agropecuária;
- Locais com baixa declividade, propícios às atividades mecanizadas.
- Locais pouco suscetíveis a processos erosivos;
- Locais fundamentais para a sustentabilidade de populações com
atividades de subsistência;
- Locais que abrigam grupos étnicos ou populações vulneráveis, cultural e
economicamente dependentes dos recursos da área.

Zonas de
Ocupação
Urbana

- Locais com ausência de restrições ambientais e proibições legais;
- Locais com baixa declividade (< 20%);
- Locais próximos a infraestrutura física e social (atual e futura) e facilidade
de acesso;
- Locais previstos para expansão de manchas urbanas, de acordo com os
Planos Diretores dos municípios.

Zona de Uso
Recreacional e
de Lazer

- Locais próximos ao reservatório;
- Locais com relevante valor paisagístico;
- Locais com facilidade de acesso e disponibilidade de infraestrutura;
- Locais previstos para praias e estruturas náuticas.

Fonte: elaborado pela Autora, com dados de Ibama (2006)

Com base nos produtos obtidos na Etapa 2, relativos às UAHs e às
zonas potenciais, os TRs propõem a avaliação das UAHs (Etapa 3), em termos
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de importância e significância quanto aos objetivos de preservação,
recuperação e utilização, e definição de quais delas devem ser efetivamente
consideradas

no

Plano;

bem

como,

a

elaboração

do

Zoneamento

Socioambiental (Etapa 4), através da integração e cruzamento das informações
obtidas e dos mapas temáticos gerados, referentes a remanescentes vegetais,
delimitação da bacia e sub-bacias, dinâmica superficial e fragilidade dos
terrenos, isodeclividades, uso e ocupação da terra, pedologia e áreas
legalmente protegidas (UCs, APPs etc.).
Com relação às medidas relacionadas à conservação, recuperação e/ou
potencialização a serem propostas e implementadas no contexto do Pacuera
(Etapa 5), os TRs em geral não contemplaram um detalhamento das mesmas,
tendo sido solicitado, apenas para o caso das UHEs Jupiá e Ilha Solteira a
elaboração de um Plano de Gerenciamento Ambiental e de um Código de
Usos.
Finalmente, para a apresentação dos resultados (Etapa 6), foi solicitada
nos Termos de Referência a apresentação de um relatório técnico,
acompanhado dos mapas produzidos e de um relatório síntese, para a
apresentação em consulta pública, adotada como o método de divulgação do
Pacuera.
A partir da análise dos Termos de Referência verifica-se que os mesmos
são bastante similares em termos de escopo e métodos, tendo sido observado,
porém, que no TR das PCHs Bonfante e Monte Serrat não foi incluída a figura
das Unidades Ambientais Homogêneas. Outro aspecto notável refere-se, no
caso dos TRs das PCHs e das UHEs dos rios Pardo, Tietê e Grande, à
ausência de especificação da área de abrangência do Plano, tendo sido
informado apenas que a mesma deverá ser delimitada por uma linha paralela à
cota máxima normal de operação do reservatório, sendo permitido, assim,
subentender-se que o empreendedor será o responsável por sua delimitação.
No caso das UHEs Jupiá e Ilha Solteira, o TR indicou, como áreas para estudo
do Pacuera, as Áreas de Influência Direta e Indireta, definidas nos estudos
ambientais elaborados para a regularização do licenciamento das UHEs.
Salienta-se, ainda, que os termos abordam de maneira bastante superficial as
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formas de articulação e comunicação entre os atores envolvidos, destacando
somente a necessidade de realização de consulta pública.

6.3 Pacueras de hidrelétricas apresentados ao Ibama
Conforme dados do Sistema Informatizado de Licenciamento Ambiental
(IBAMA, 2013), já foram apresentados, para análise do Ibama, Pacueras de
oito hidrelétricas situadas parcialmente em território paulista, a saber: UHEs
Água Vermelha e Caconde, sob concessão da AES Tietê; UHEs Chavantes,
Rosana e Salto Grande, sob responsabilidade da Duke Energy; UHEs Jupiá,
Porto Primavera, Ilha Solteira, geridas pela Cesp; e, PCH Braço, operada pela
empresa Pequena Central Hidrelétrica Rio do Braço. Adicionalmente, de
acordo com o mesmo Sistema Informatizado, foram aprovados recentemente
pelo Ibama os Pacueras das UHEs Corumbá IV, Barra Grande e da própria
PCH Braço.
Visando contribuir para a proposição de diretrizes para a elaboração dos
Termos de Referência voltados para Pacueras de hidrelétricas no Estado de
São Paulo, foram levantados aspectos relevantes de Planos já elaborados e
apresentados ao Ibama (tendo em vista que ainda não há Planos
protocolizados no órgão licenciador paulista), tomando-se como objeto da
análise os seguintes documentos:
•

Plano de Uso e Ocupação do Reservatório da UHE Chavantes
(ECOURBE, 2004);

•

Plano de Conservação Ambiental e Usos da Água e do Entorno de
Reservatório da UHE Barra Grande (BAESA, 2005);

•

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório
Artificial – PACUERA: UHE Eng. Souza Dias (Jupiá) (DRENATEC
ENGENHARIA, 2009);

•

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório da
UHE Corumbá IV (WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL,
2011);

•

Plano de Conservação Ambiental e Usos da Água e do Entorno de
Reservatório da UHE Barra Grande: Gestão Patrimonial da APP,
Capítulo Anexo (BAESA, 2012);

101

•

Plano Ambiental de Conservação do Entorno do Reservatório: PCH
Braço (DOSSEL AMBIENTAL, 2010).
As principais características das hidrelétricas, cujos Pacueras foram

avaliados, são apresentadas no Quadro 15.
Quadro 15 – Principais características das hidrelétricas com Pacueras analisados
Chavantes

Jupiá

Barra
Grande

Corumbá IV

Braço

Paranapanema

Paraná

Pelotas

Corumbá

Braço

Início da
operação

1970

1974

2005

2006

2011

Potência
instalada

414 MW

1.551 MW

708 MW

127 MW

11,5 MW

Tipo de
operação

Acumulação

Acumulação

Acumulação

Acumulação

A fio d’água

400 km2

352 km2

94 km2

173 km2

0,0037 km2

10.000 km2

470.000 km2

13.000 km2

7.209 km2

100 km2

Faixa de
1.000 m no
entorno do
reservatório

Faixa de
2.000 m no
entorno e
faixa de
desapropriação do
reservatório

APP do
reservatório:
faixa com
largura
mínima de
30 m e média
de 68 m

Parte da
bacia de
contribuição
do
reservatório

APP do
reservatório:
faixa com
largura de
15 m

Rio (s)

Área do
reservatório
Área da bacia
de contribuição

Área de
abrangência do
Pacuera

Fonte: elaborado pela Autora, com dados de EcoUrbe (2004), BAESA (2005),
Drenatec Engenharia (2009), Walm Engenharia e Tecnologia Ambiental (2010) e
Dossel Ambiental (2010)

Conforme o Quadro 15, a maioria das hidrelétricas apresenta grande
porte em termos de reservatório e potência instalada, à exceção da PCH
Braço. Além disso, é possível observar que as UHEs Jupiá e Chavantes
tratam-se de empreendimentos anteriores à legislação ambiental, enquanto as
demais hidrelétricas foram implantadas recentemente.
Na avaliação dos Pacueras mencionados, foram focados especialmente
os aspectos relacionados às áreas de abrangência, conteúdo do diagnóstico
ambiental, zoneamento, códigos de uso e programas de gestão dos Pacueras
mencionados, apresentando-se a seguir um resumo desses itens e respectivas
considerações sobre os mesmos.
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6.3.1 Delimitação das áreas de abrangência
A partir dos Pacueras analisados, foi possível verificar-se uma variedade
de áreas de abrangência, no que tange aos critérios adotados para suas
delimitações, os quais variam desde faixas com larguras pré-determinadas a
zonas relacionadas às bacias de contribuição do reservatório.
Para o caso da UHE Jupiá, foram adotadas quatro áreas distintas, sendo
duas correspondentes à área onde foi realizado o diagnóstico ambiental e
outras duas efetivamente relacionadas ao Pacuera. No caso do diagnóstico, foi
utilizada uma faixa de 10 km medidos a partir do nível máximo normal do
reservatório, para os meios físico e biótico, e o limite administrativo dos
municípios com territórios banhados pelo reservatório, para os aspectos do
meio socioeconômico. Já para a definição de Unidades Ambientais
Homogêneas e para o zoneamento, foram previstas como áreas de
abrangência a APP do reservatório, delimitada como a área desapropriada sob
gestão da Cesp, chamada de Área de Influência Direta - AID e uma faixa com
largura de 2 km, contados a partir da APP, denominada de Área de Influência
Indireta – AII (Figura 15).
Figura 15 – Áreas de abrangência dos estudos do Pacuera da UHE
Jupiá, rio Paraná, na divisa entre os Estados de SP e MS

Fonte: adaptado de Drenatec Engenharia (2009)
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A abrangência do Pacuera aprovado para a UHE Barra Grande limitouse a um polígono que considera toda a extensão do reservatório, com
aproximadamente 90 km de comprimento e 15 km de largura, incluindo toda a
área alagada e parte dos principais tributários (Figura 16).
Figura 16 – Área de abrangência dos estudos do Pacuera da UHE Barra Grande, rio
Pelotas, na divisa entre os Estados de SC e RS (delimitada pelo contorno em vermelho)

Fonte: BAESA (2005)

Nos casos das UHEs Chavantes (Figura 17) e Corumbá IV (Figura 18), o
critério para a delimitação da área de abrangência foi a adoção da bacia de
contribuição direta do reservatório como ponto de partida, sendo que no caso
da UHE Chavantes, a área de abrangência foi ampliada em relação à bacia,
considerando-se a influência socioeconômica de núcleos urbanos do entorno,
já no caso da UHE Corumbá IV, a área de abrangência foi reduzida em relação
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à bacia de contribuição, considerando-se, como entorno, a porção territorial
que é diretamente influenciada pelo reservatório.
Figura 17 – Área de abrangência dos estudos do Plano de Uso e Ocupação do
Reservatório da UHE Chavantes, rio Paranapanema, na divisa entre os Estados de SP
e PR. Inclui a bacia de contribuição e o restante da rede hidrográfica e dos municípios
representados na figura.

Fonte: adaptado de EcoUrbe (2004)
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Figura 18 – Área de abrangência dos estudos do Pacuera da UHE Corumbá IV, rio
Corumbá – GO

Fonte: Walm Engenharia e Tecnologia Ambiental (2011)

Especificamente para a PCH Braço, que se trata de uma hidrelétrica
com características bastante diferenciadas em relação às demais, visto
apresentar um reservatório de porte muito pequeno e praticamente encaixado
na calha do rio, foi definida uma área de abrangência similar à APP, com 15 m
de largura, sendo previstas nesse Pacuera ações de conservação da APP e do
reservatório.
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Do ponto de vista de conservação do reservatório, é importante lembrar,
conforme já informado no item 2.2 deste trabalho, que as ações antrópicas
desenvolvidas na bacia, à montante do reservatório, podem provocar
alterações na qualidade ambiental do reservatório, tais como assoreamento,
erosão de margens, poluição da qualidade da água, com reflexos nas
comunidades aquáticas. Em estudo realizado no reservatório da UHE
Capivara, situado no Planalto Ocidental paulista, Oliveira (1994) pôde constatar
que é no conjunto de sub-bacias contribuintes menores que a maior parte das
partículas de solo produzidas pela erosão atinge o reservatório, ou onde os
efeitos da erosão se manifestam de forma mais rápida. Além disso, constatou
que as feições erosivas lineares, desencadeadas ou intensificadas pelo
desmatamento e ocupação antrópica, destacam-se quanto à eficiência na
produção de sedimentos e assoreamento do reservatório.
Adicionalmente, o reservatório tende a gerar novas oportunidades
econômicas e de lazer, refletindo então sobre a dinâmica e ordenamento
territorial no entorno, especialmente para os casos de reservatórios recém
formados.
Nesse contexto, fica clara a importância da delimitação da área de
abrangência do Pacuera, pois a mesma deverá ser devidamente avaliada
quanto aos seus atributos físicos, bióticos e socioeconômicos, para viabilizar a
definição de ações e diretrizes necessárias para a conservação do reservatório
e a compatibilização dos usos da água e do entorno. Assim, considera-se que
o recorte, tomando-se como base a bacia de contribuição direta é apropriado,
no entanto, esse critério deve ser adotado como ponto de partida, devendo ser
avaliadas as especificidades de cada reservatório, por meio dos dados
levantados previamente, como aqueles dos estudos de impacto ambiental,
ajustando-se o recorte às áreas que podem sofrer a influência do reservatório e
daquelas que necessitam de manejo para diminuir as interferências sobre o
mesmo.
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6.3.2 Conteúdo do diagnóstico ambiental
De maneira geral, os Pacueras analisados apresentam estrutura
semelhante quanto ao diagnóstico ambiental das áreas de estudo para
subsídio da elaboração do zoneamento e definição de suas diretrizes, bem
como da definição de ações e programas futuros. Em todos os casos, os
levantamentos abordaram nas AIIs dos reservatórios os atributos regionais dos
meios físico, biótico e socioeconômico. Nesse sentido, destaca-se o Pacuera
da UHE Jupiá que considerou uma Área de Influência Indireta relativamente
pouco abrangente para os meios físico e biótico (faixa de 10 km), no entanto,
com informações bastante detalhadas dos atributos ambientais, possibilitadas
provavelmente pelo conhecimento acumulado da área em função das ações
ambientais já praticadas pela Cesp no reservatório e suas margens.
Já nas áreas de abrangência do Pacuera, denominadas como Áreas de
Influência Direta, de estudo ou do zoneamento, nota-se que o diagnóstico
apresenta um conteúdo substancial de informações sobre a caracterização dos
meios físico, biótico e socioeconômico, no entanto de maneira pouco objetiva.
Assim é possível verificar que os mesmos se assemelham bastante aos
realizados normalmente para os estudos de impacto ambiental, não sendo
especificados já no diagnóstico quais são as relações entre a caracterização da
área e os impactos sobre o reservatório e conflitos de uso do solo e da água
existentes ou emergentes.
Exceção a esse fato se dá, no âmbito do diagnóstico do meio físico de
quase todos os Pacueras analisados, especificamente, quanto à caracterização
e mapeamento das áreas susceptíveis à erosão. Nesse caso, foi considerada a
relação das classes de susceptibilidade com a conservação do reservatório,
propondo-se diretrizes para o manejo e ocupação dessas áreas. Os Planos da
UHE Jupiá e da UHE Chavantes informaram os métodos utilizados para a
classificação, e apresentaram as diretrizes de ocupação ou recuperação das
áreas, conforme essa susceptibilidade.
No caso do Plano de Uso e Ocupação da UHE Chavantes, para a
elaboração de mapa de susceptibilidade à erosão linear e laminar, foram
previstas quatro classes de susceptibilidade, I – alta, II média, III – baixa, IV
não susceptíveis, assim subdivididas:
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Ia – áreas com predominância de solos com alta suscetibilidade à erosão
laminar, e a erosão por boçorocas;
Ib – áreas com predominância de solos com alta suscetibilidade à erosão
laminar e muito pouco ou não suscetíveis a boçorocas;
II – áreas com predominância de solos com média suscetibilidade à
erosão laminar;
III – áreas com predominância de solos com baixa suscetibilidade à
erosão laminar; e
IV – áreas de agradação, ou seja, com tendência maior à retenção de
sedimentos.
Já no Pacuera da UHE Jupiá, a classificação da suscetibilidade à erosão
natural baseou-se no cruzamento dos atributos geológicos, pedológicos e de
declividade, conferido-se peso a cada um dos atributos: geológico - peso 1
(P1); pedológico - peso 2 (P2); e declividade - peso 3 (P3), obtendo-se assim
uma matriz de classificação, conforme Quadro 16, a seguir.
Quadro 16 – Matriz de cruzamento dos atributos geológicos, pedológicos e de
declividade utilizada no Plano de Uso e Ocupação do Reservatório da UHE Chavantes

Fonte: Drenatec Engenharia (2009)
Qa: depósitos quaternários, K2Sa: Formação Santo Anastácio, K1Sg: Formação Serra Geral,
K2Vp: Formação Vale do Rio do Peixe, K2Pa: Formação Rio Paraná
PV: Argissolo Vermelho, PVA: Argissolo Vermelho Amarelo, LV: Latossolo Vermelho,
SG: Planossolos Hidromórficos

A classificação da susceptibilidade para a área de estudo da UHE Jupiá
foi definida com base na somatória de pontos obtida na matriz de cruzamento
dos atributos, tendo-se:
I.

muito baixa suscetibilidade: menor que 10 pontos;

II.

baixa suscetibilidade: 10 a 16 pontos;

III.

média suscetibilidade: 17 a 24 pontos;

IV.

alta suscetibilidade: maior que 24 pontos.
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A classificação das áreas susceptíveis à erosão associada ao uso do
solo no âmbito dos Pacueras das UHEs Chavantes e Jupiá levou a uma
compartimentação da área de estudo, a ser tratada, na seção seguinte, já se
pensando no zoneamento futuro. Ressalta-se que além da erosão, os demais
processos de dinâmica superficial também são relevantes no contexto da
influência à conservação do reservatório, entendendo-se, assim, que estes
também devem ser incluídos na definição dos compartimentos.
A avaliação de potenciais áreas susceptíveis aos processos de dinâmica
também foi apresentada no Pacuera da UHE Barra Grande, no entanto, neste
caso foi realizado o levantamento de focos de instabilidade por meio de
interpretação de fotografias aéreas e inspeções de campo. Outro ponto
interessante desse Plano trata-se da identificação dos conflitos de uso, por
meio do mapeamento dos solos e da aptidão agrícola, verificando-se, por
exemplo, os casos de lavouras em áreas de declividade acentuada não
indicadas para a atividade.
Avaliando-se, ainda, aspectos do diagnóstico relevantes especificamente
para o Pacuera, convém destacar o levantamento socioeconômico do Pacuera
da UHE Corumbá IV, que aborda os instrumentos de gestão territorial dos
municípios do entorno e o levantamento atualizado do uso e ocupação das
margens.

Em

relação

aos

instrumentos

de

gestão

municipais,

a

compatibilização do Pacuera com os mesmos foi possível, pois os Planos
Diretores municipais, em sua maioria, se encontravam em elaboração, de
forma que os resultados dos estudos elaborados até então puderam subsidiar
esses Planos Diretores, aumentando as possibilidades de minimização de
conflitos advindos da formação do reservatório. Adicionalmente, o diagnóstico
socioeconômico dessa UHE contempla a atualização dos usos e ocupação do
entorno do reservatório, por meio de levantamentos de campo, identificando-se
áreas de vegetação, culturas, pastos e urbanas e ocupação por loteamentos e
edificações, captações, acessos, áreas de dessedentação, praias, áreas
degradadas e com processos erosivos etc. e a identificação de áreas com
pressão imobiliária e comunidades tradicionais. Destaca-se, ainda, o esforço
referente à realização de diversas reuniões e oficinas com os atores
envolvidos, na busca de se identificar os conflitos de uso existentes e as
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demandas e anseios das prefeituras dos municípios afetados e das
comunidade locais, em relação às questões ligadas ao reservatório e ao uso
das águas e das margens.
Especificamente o diagnóstico ambiental do Pacuera da UHE Barra
Grande considerou a relação entre as características da área de estudo e os
conflitos relacionados às atividades desenvolvidas no entorno e as ações
necessárias para a conservação do reservatório, tendo sido identificadas áreas
com declividades não apropriadas para o desenvolvimento de lavouras, matas
ciliares a serem conservadas próximas a terrenos com alta susceptibilidade a
erosão, identificação de fontes poluidoras, entre outras. Adicionalmente, por se
tratar de hidrelétrica recente, o diagnóstico ambiental contemplou a
caracterização de um cenário emergente associado às alterações ambientais
previstas com a formação do reservatório, identificando potencialidades de
desenvolvimento, tendências de atração de população e de ocupação para o
entorno do reservatório etc.
Baseado

nos

documentos

analisados

é

possível

constatar

a

necessidade de uma abordagem mais direta do diagnóstico ambiental voltada
aos objetivos do Pacuera, tendo em vista que em geral as áreas de influência
do reservatório já são conhecidas parcialmente em decorrência dos estudos de
impacto ambiental ou monitoramentos ambientais existentes. Desta maneira,
espera-se que o diagnóstico contemple os aspectos dos meios físico, biótico e
antrópico que possam interferir na qualidade e quantidade das águas e na sua
zona de transição, ou mesmo, daqueles que devem ser conhecidos para o
estabelecimento das ações de manejo e institucionais no entorno, como por
exemplo, a definição das áreas com processos de dinâmica superficial
importantes,

a

caracterização

do

assoreamento

do

reservatório,

a

caracterização do uso e ocupação do entorno do reservatório, a delimitação e
caracterização da Área de Preservação Permanente do reservatório e dos
principais tributários, a definição de áreas propícias para a formação de
corredores ecológicos, a identificação de áreas com pressão imobiliária e
turística, entre outras.
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6.3.3 Identificação das Unidades Ambientais Homogêneas - UAHs
Dentre os documentos analisados, a identificação das Unidades
Ambientais Homogêneas - UAHs consta nos Pacueras da UHEs Jupiá e Barra
Grande, em atendimento ao Termo de Referência do Ibama, e uma figura
semelhante também foi abordada no Plano de Uso e Ocupação do
Reservatório da UHE Chavantes, denominada como Compartimento. Em todos
esses Planos, a identificação das UAHs busca subsidiar o zoneamento do
entorno, partindo-se de compartimentos paisagísticos com atributos similares
do terreno, tais como relevo, cobertura vegetal e tipos de uso e ocupação, que
permitam caracterizar uma determinada área. Já no caso da UHE Corumbá IV,
foi elaborado um mapa de fragilidade ambiental, a partir das fragilidades quanto
ao uso da terra, declividades e solos.
O critério utilizado para a definição das UAHs, no Pacuera da UHE Barra
Grande, se baseou nos seguintes atributos físicos, bióticos e socioeconômicos:
inclinação dos terrenos, cobertura vegetal, impactos da operação do
reservatório sobre o entorno, existência de pontos de taludes instáveis, registro
de espécies da flora e da fauna de interesse especial para a conservação,
inserção da UAH em áreas-destino de fauna, tamanho dos maciços florestais,
viabilidade de uso do remanescente do imóvel e, existência de famílias
dependentes do imóvel. Assim foram identificadas e mapeadas, em três
tipologias distintas, 132 UAHs no entorno do reservatório, sendo 11 situadas
em áreas preferenciais para a preservação ambiental, 73 em áreas
preferenciais de recuperação ambiental e 48 em áreas preferenciais de uso
(IBAMA, 2012).
O Plano de Uso e Ocupação do Reservatório de Chavantes contempla a
identificação de 04 Compartimentos, a partir dos critérios de susceptibilidade à
erosão, declividade dos terrenos, usos do solo e atividades desenvolvidas
(Quadro 17).
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Quadro 17 - Características dos compartimentos definidos para subsidiar o
zoneamento do entorno da UHE Chavantes
Susceptibilidade
à erosão

Declividade

Usos

Atividades
desenvolvidas

Diretrizes

1

Baixa (em geral);
Alta (erosão
laminar e linear)
em áreas
marginais em
Chavantes e
Piraju;
Alta (erosão
laminar) em
Ipauçu e
Bernardino de
Campos.

Alta entre 20% a
30% - em
poucos trechos
próximos à
borda do
reservatório,
ocupados por
remanescentes
de vegetação
nativa).

Cultivo de canade-açúcar,
pastagem,
culturas anuais e
perenes e
manchas
remanescentes de
vegetação nativa

Lazer

• Recuperação de
APPs e efetivação
de Reservas Legais;
• Manejo
conservacionista do
solo nas atividades
agropecuárias;
• Controle dos
processos de
urbanização.

2

Alta (erosão,
linear e laminar);
Alta (erosão
laminar e linear)
na faixa lindeira à
margem direita do
rio Itararé e
margem esquerda
do rio
Paranapanema,
no ESP;
Solapamentos nas
margens do
reservatório;

Alta entre 20% a
30%, próximo à
borda do
reservatório.

Pastagens, cultivo
de cana-deaçúcar, culturas
perenes e anuais.
Remanescentes
de vegetação
nativa mais
significativos de
toda a bacia
hidrográfica (lado
do ESP).
Poucos
remanescentes de
vegetação nativa
no lado do estado
do Paraná

Tendência de uso
urbano voltado ao
turismo, como
hotéis e
loteamentos no
município de
Ribeirão Claro PR.
Área de Proteção
Ambiental – APA,
Perímetro Tejupá
(do lado do ESP)

• Recuperação de
APPs, efetivação de
Reservas Florestais
Legais e
reflorestamento de
borda;
• Atuação no
controle de
processos erosivos;
• Manejo
conservacionista do
solo nas atividades
agropecuárias;
• Desestímulo do
uso para pastagens,
privilegiando
culturas perenes;
• Restrição a
processos de
urbanização

Áreas inundadas
maiores, com
grande
concentração de
ilhas.
Relevo mais
suave, com
poucos trechos
com declividade
acentuada (nas
margens).

Pastagens e
cultura anual
Raras ocorrências
de vegetação
ciliar e, ainda
mais raras, de
maciços de
vegetação nativa

Turismo (hotéis e
loteamentos),
favorecido por
sistema viário;
02 áreas com
urbanização
consolidada na
margem
paranaense;
APA – Perímetro
Tejupá.

• Recuperação de
APPs e efetivação
de Reservas Legais;
• Manejo
conservacionista do
solo nas atividades
agropecuárias;
• Desestímulo do
uso para pastagens,
privilegiando
culturas perenes;
• Controle orientado
do processo de
urbanização.

Média e baixa
(erosão laminar e
linear) nas áreas
mais afastadas.
3

Alta (erosão
laminar e linear)
no território
paranaense;
Alta (erosão
laminar) no
território paulista,
com processos de
assoreamento nas
bordas.

continua
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Quadro 17 - Características dos compartimentos definidos para subsidiar o
zoneamento do entorno da UHE Chavantes (continuação)
Susceptibilidade
à erosão
4

Alta (erosão
laminar e linear);
Solapamentos em
alguns trechos
das margens do
reservatório.

Declividade
não informada

Usos
Predomínio de
pastagem,
seguido de cultura
anual.
Trama
significativa de
mata ciliar e
alguns maciços
de vegetação
nativa.

Atividades
desenvolvidas
Poucas estruturas
de lazer e 01 área
com loteamento, à
margem paulista
do reservatório.
02 áreas com
urbanização
consolidada na
margem
paranaense.
Travessia
rodoviária sobre o
rio Itararé,
caracterizada
como eixo de
ligação e
desenvolvimento.
APA – Perímetro
Tejupá.

Diretrizes
• Priorização de
projetos de
recuperação de
APPs, efetivação
de Reservas Legais
e reflorestamento de
borda;
• Atuação no
controle de
processos erosivos;
• Manejo
conservacionista
nas atividades
agropecuárias;
• Desestímulo do
uso do solo para
pastagem,
privilegiando
culturas perenes;
• Permissão do uso
diversificado da
borda em locais
específicos e com
controle das formas
de ocupação

Fonte: elaborado pela Autora, com dados de EcoUrbe (2004)

Já no Pacuera da UHE Jupiá, o critério utilizado para a definição das
UAHs foi o inter-relacionamento dos atributos físicos (contexto geológicogeomorfológico), bióticos (tipologias de vegetação) e socioeconômicos (usos
do solo: rural, urbano, de lazer, mineração e solos expostos/erodidos),
utilizando-se técnicas de geoprocessamento, resultando em 24 UAHs (Quadro
18), em uma faixa de 2 km de largura no entorno da APP do reservatório.
Também foram apresentadas, para cada uma das UAHs, a susceptibilidade à
erosão, declividades predominantes e capacidade de indução de processos
erosivos por ações antrópicas (Quadro 19).
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Quadro 18 – Unidades Ambientais Homogêneas – UAHs identificadas no entorno da
UHE Jupiá, (destaque para as UAHs com ocorrência mais expressiva)

Fonte: Drenatec Engenharia (2009), p.268
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Quadro 19 – Susceptibilidade a erosão nas Unidades Ambientais Homogêneas – UAHs da UHE Jupiá

Fonte: Drenatec Engenharia (2009), p.270
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A apreciação dos Compartimentos identificados no entorno da UHE
Chavantes, apresentadas no Quadro 17, permite constatar que os atributos
ambientais utilizados, ou seja, susceptibilidade à erosão, declividade e uso do
solo, devem ser fundamentalmente levantados e inter-relacionados no âmbito
do Pacuera, tanto para subsidiar o zoneamento, mas especialmente, para
definir as diretrizes e medidas a serem adotadas nesses compartimentos,
visando garantir sua melhor qualidade ambiental e a minimização dos efeitos
do uso e ocupação dessas áreas sobre o reservatório. De acordo com o Plano
de Uso da UHE Chavantes, o predomínio de solos classificados como de alta
susceptibilidade à erosão linear e laminar no entorno do reservatório,
principalmente

nos

territórios

paranaenses,

representa

um

contexto

desvantajoso para a ocupação.
Sob a mesma ótica, vale destacar o Pacuera da UHE Jupiá, que além de
associar os atributos geológico-geomorfológicos, de susceptibilidade à erosão,
declividade e uso do solo, também classificou a capacidade da ocupação dos
terrenos na deflagração de processos erosivos em cada uma das UAHs,
processo esse considerado, no Plano, como o mais relevante do meio físico na
área de estudo, em relação à sua potencialidade em influenciar a qualidade e a
quantidade de água do reservatório. Outro aspecto interessante a ser
considerado é a quantificação das áreas abrangidas por cada UAH, também
realizada no Pacuera da UHE Jupiá, que pode contribuir para a avaliação da
importância dos efeitos potenciais dos usos e atividades desenvolvidas sobre o
reservatório, principalmente nas UAHs consideradas mais críticas.
Assim, a partir do cruzamento dos dados de abrangência de cada UAH e
da capacidade das ações antrópicas desencadearem processos erosivos,
constantes dos Quadros 18 e 19, verifica-se que: 17,29% das áreas do entorno
possuem capacidade muito baixa; 13,46% apresentam capacidade baixa;
37,33% possuem capacidade média; 29,69% mostram capacidade alta; e,
0,75% apresentam capacidade considerada muito alta. Também foi constatado
no Pacuera, a partir dos levantamentos e mapeamentos, que as UAHs 12 e 20,
que apresentam maior abrangência do entorno do reservatório, foram
enquadradas, respectivamente, nas classificações média e alta para a
capacidade de indução de processos erosivos em decorrência de ocupação,
sendo que as duas UAHs somadas representam mais de 50% da área total do
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entorno, tendo como formas predominantes de ocupação pastagens, campo
antrópico e aglomerados urbanos. Dessa forma, fica claro que a obtenção
dessas informações pode contribuir em muito no planejamento de ações de
conservação e manejo do entorno e na orientação dos atores envolvidos,
possibilitando a prevenção e a minimização de impactos no reservatório e seus
contribuintes pelas atividades desenvolvidas no entorno.

6.3.4 Zoneamento
As áreas de delimitação e critérios adotados no zoneamento do entorno
dos reservatórios demonstraram-se bastante variadas no conjunto dos
Pacueras analisados. No entanto, os zoneamentos indicaram zonas com
funções similares, em geral voltadas à preservação, aos usos rural, urbano e
para lazer e ao uso do reservatório propriamente dito.
Conforme o Plano de Uso e Ocupação do Reservatório de Chavantes, o
zoneamento abrangeu o entorno imediato de 1 km a partir da borda do
reservatório, embora a área de estudo tenha sido a bacia de contribuição direta
do mesmo, tomando-se como base os compartimentos previamente definidos a
partir dos atributos físicos e do uso e ocupação do solo da área. O principal
objetivo desse zoneamento, de acordo com o Plano, trata-se do ordenamento
territorial, visando: à integração da concessionária com os demais agentes
atuantes na bacia hidrográfica, interessados em garantir a disponibilidade de
água para os usos múltiplos; ao subsídio das ações coordenadas com os
órgãos públicos, para a elaboração de instrumentos de controle do uso múltiplo
das águas e racional dos recursos naturais; e, à contribuição à conservação da
biodiversidade local.
A UHE Chavantes se instalou no rio Paranapanema, segundo o Plano
de Uso, há mais de cinco décadas e por seu apelo turístico e paisagístico tem
atraído inúmeros projetos de lazer e de turismo para seu entorno. Contudo este
apresenta,

em

geral,

alta

susceptibilidade

à

erosão,

inclusive

com

solapamentos das margens do reservatório, de modo que as atividades
antrópicas desenvolvidas nesses terrenos podem afetar diretamente a
qualidade do mesmo. Nesse sentido, o zoneamento elaborado focou o critério
de conservação ambiental, adotando também como premissas a possibilidade
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de uma maior diversidade de usos a todos os municípios, garantindo o acesso
à água, o estímulo da ocupação nos territórios com características urbanas, e a
adequação, quando possível, da zona proposta aos usos atuais.
O zoneamento permitiu a definição de seis zonas, conforme apresentado
no Quadro 20, das quais apenas uma possui vocação predominantemente
voltada à proteção ambiental, sendo permitido nesta zona apenas o uso
agropecuário, com práticas conservacionistas de manejo do solo. As demais
zonas propostas indicam a possibilidade de uso e ocupação do solo, com
algumas

recomendações

referentes

ao

parcelamento,

controle

de

movimentação de terra e impermeabilização para a abertura de acessos e
edificações, e práticas conservacionistas.

Quadro 20 – Resultados do zoneamento do entorno da UHE Chavantes
Zona
Z1
Zona de
proteção
ambiental

Caracterização

Usos permitidos

Áreas de cabeceira ou que
reúnam pelo menos duas das
seguintes condições: alta
suscetibilidade à erosão
(linear ou laminar), alta
declividade (acima de 30%) e
cobertura vegetal significativa.

• Reflorestamento para fins conservacionistas ou
para recuperação ambiental;
•Agropecuário, com prática conservacionista de
manejo do solo.

Z2
Zona de
recuperação
ambiental de
uso
predominantemente turístico

Recuperação e uso
agropecuário e atividades
turísticas, devido à localização
estratégica ou qualidade
paisagística, excetuado o
parcelamento do uso do solo.

• Reflorestamento para fins conservacionistas ou
para recuperação ambiental;
• Agropecuário, com prática conservacionista de
manejo do solo;
• Pequenas estruturas de acesso à água;
• Hotel e pousada, mediante a formação de reservas
ou outra contrapartida de recuperação ambiental;
• Restaurantes e recreacional público (clubes e áreas
de lazer).

Z3
Zona de uso
predominantemente rural

Áreas de baixa declividade,
cuja vocação é o uso rural.

continua

Necessário o controle rigoroso
das formas de ocupação,
principalmente quanto a
movimentos de terra e
impermeabilização.

• Reflorestamento para fins conservacionistas ou
para recuperação ambiental;
• Agropecuário, com prática conservacionista de
manejo do solo;
• Pequenas estruturas de acesso à água;
• Hotel e pousada com área construída máxima de
2
1.000 m , destinadas ao ecoturismo e turismo rural;
• Restaurantes e recreacional público (clubes e áreas
de lazer);
• Extração mineral, conforme legislação específica.
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Quadro 20 – Resultados do zoneamento do entorno da UHE Chavantes (continuação)
Zona
Z4
Zona de
chácaras de
lazer

Caracterização
Áreas próximas a zonas
urbanas ou em locais de fácil
acesso, com condições
topográficas favoráveis e
tendência para o
parcelamento do solo para
pequenas chácaras.
Destinada preferencialmente a
loteamentos de chácaras de
lazer e infraestrutura hoteleira.
Necessário o controle de
movimentos de terra e
impermeabilização.

Z5
Zona de
expansão
urbana

Destinada à ocupação
residencial em extensão a
zonas urbanas situadas na
área objeto do zoneamento.
Necessário o controle de
movimentos de terra e
impermeabilização.

Z6
Zona urbana

Área de competência
exclusiva do município.

Usos permitidos
• Reflorestamento para fins conservacionistas ou
para recuperação ambiental;
• Agropecuário, com prática conservacionista de
manejo do solo;
• Pequenas estruturas de acesso à água;
• Hotéis, pousadas e restaurantes;
• Parcelamento do solo, para chácaras de lazer, com
2
lote mínimo de 1.000 m , mediante formação de
reservas ou outra contrapartida em recuperação
ambiental;
• Recreacional público (clubes e áreas de lazer);
• Extração mineral em conformidade com a
legislação específica;
• Estabelecimentos de ensino, cultura e saúde.
• Reflorestamento para fim conservacionistas ou para
recuperação ambiental;
• Agropecuário, com prática conservacionista de
manejo do solo;
• Pequenas estruturas de acesso à água;
• Hotéis, pousadas e restaurantes;
• Parcelamento do solo, para chácaras de lazer, com
2
área mínima de 600 m ;
• Recreacional público (clubes e áreas de lazer);
• Estabelecimentos de ensino e cultura, saúde,
segurança (restrito a posto policial);
• Equipamentos de pequeno porte, destinados ao
abastecimento alimentar.
Os usos permitidos nessa zona ficam a critério do
município, baseado em plano de zoneamento
específico, em consonância com as normas gerais
do Pacuera.

Fonte: elaborado pela Autora, com dados de EcoUrbe (2004)

A abordagem do zoneamento do entorno da UHE Jupiá (Quadro 21)
consistiu na delimitação inicial de duas áreas distintas, sendo uma de gestão
da Cesp, correspondente à área desapropriada e considerada como a APP do
reservatório (com 3.926 ha), e outra nos territórios remanescentes ao longo da
faixa de 2 km de largura, considerando, para esta, a gestão compartilhada das
ações propostas no zoneamento. Dessa forma, o zoneamento buscou alcançar
a compatibilização das atividades econômicas com a preservação e
conservação dos bens naturais, nas áreas de propriedade da Cesp, e a
implementação das medidas e programas propostos, nas demais áreas do
entorno, por meio de convênios e parcerias com entidades e proprietários.
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Quadro 21 - Resultados do zoneamento do entorno da UHE Jupiá

Fonte: Drenatec Engenharia (2009) p.276
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A diferenciação do zoneamento da UHE Jupiá no perímetro terrestre
resultou na definição de 06 zonas nas áreas de gestão da Cesp (ZC) e outras
06 nas demais áreas do entorno (ZE). Além disso, o zoneamento abordou o
reservatório propriamente dito, contemplando as zonas de transporte
hidroviário e de proteção da ictiofauna.
A área de desapropriação, sob gestão da Cesp, foi determinada como
APP, não sendo permitidos usos na mesma, exceto aqueles relacionados às
estruturas da hidrelétrica. Ainda assim, foi realizado o zoneamento dessa área,
adotando-se como critérios, para definição das subzonas, as características
relacionadas às fisionomias vegetais existentes ou à situação de estabilidade
das margens, além de uma zona referente às estruturas da usina e antigo
canteiro de obras. Dessa maneira, foram propostas zonas voltadas à:
conservação, ocupadas por matas restauradas ou em restauro; recuperação,
onde ocorrem processos de sucessão ecológica, para as quais foram
propostas medidas de isolamento; ao enriquecimento, em áreas com baixa
diversidade florestal, nas quais se recomendou o plantio de espécies arbóreas
atrativas à fauna; ao reflorestamento e recomposição vegetal, onde se indicou
o plantio de espécies pioneiras e de estágios mais avançados; além da zona de
recuo de margem, onde ocorrem processos de solapamento, que devem ser
monitorados e corrigidos, através de medidas estruturais.
Diferentemente da APP, na zona do entorno (ZE) foi permitido o uso e
ocupação do solo, definindo-se 6 zonas destinadas a: conservação
compulsória (ZE 1), regeneração ou enriquecimento vegetal compulsórios (ZE
2), uso urbano (ZE 3), uso rural (ZE 4), recreação e lazer (ZE 5) e recuperação
(ZE 6). Adicionalmente, as zonas destinadas aos usos urbano e rural foram
divididas em subzonas, com base na susceptibilidade à erosão dos terrenos.
No tocante à implementação do zoneamento do entorno, o Pacuera propõe
para sua viabilização ações de fomento pelos órgãos pertinentes, em especial
as prefeituras municipais e o Ibama. Mesmo com a proposição de uma gestão
do entorno por terceiros, o zoneamento classificou zonas voltadas à
conservação e regeneração compulsórias, apresentando como alternativa para
viabilizar sua implementação a criação de mecanismos de incentivos
governamentais aos proprietários rurais das áreas situadas nessas zonas.
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Com relação a essas zonas compulsórias, tendo em vista que o Pacuera
as identificou como APPs e fragmentos florestais relevantes, é importante
ressaltar que os instrumentos legais existentes já permitem a conservação
dessas

áreas,

especialmente

a

Lei

Federal

nº

12.651/12,

e

suas

regulamentações, que enfocou a necessidade de conservação das APPs de
cursos d’água por proprietários rurais e manteve restrições para o corte de
vegetação em estágios mais conservados. Há ainda o instrumento da Unidade
de Conservação, instituído pela Lei Federal nº 9.985/00, que pode ser adotado
para áreas com fragmentos florestais de relevância ecológica, tanto de domínio
público, como privado, sendo neste último caso, classificadas como Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN. A criação de RPPNs pode servir
como medida de conservação desses fragmentos e ainda trazer algum
benefício fiscal aos proprietários rurais, como isenção de impostos sobre a
área, além de ser possível o estabelecimento de parcerias com instituições não
governamentais e de pesquisa para sua implementação e manutenção, sem
falar ainda das compensações ambientais previstas na referida Lei Federal.
Desta maneira, são fundamentais as ações de comunicação com os atores
envolvidos, que permitam maior esclarecimento quanto à necessidade de
conservação e formas de participação possíveis de cada interessado.
Quanto às demais zonas, nas quais se prevê o uso e ocupação do solo,
foram indicadas, basicamente, medidas voltadas ao controle de erosão e
assoreamento, como implantação e manutenção de sistemas de drenagem,
identificação, caracterização e recuperação de locais com feições erosivas e
revegetação de solos expostos, para as quais foi proposta a implementação
pelos proprietários rurais e prefeituras locais. Já nas zonas do reservatório, são
previstas, para a Zona de Transporte Hidroviário, medidas de controle de
macrófitas, manutenção das embarcações e implementação de plano de
atendimento a emergências; e, para a Zona de Proteção da Ictiofauna, medidas
instrutivas e proibitivas relacionadas à pesca comercial e amadora, tais como
especificação dos petrechos de pesca permitidos e das áreas de proibição de
pesca (área de segurança da barragem, lagoas marginais, cachoeiras e
corredeiras, confluências e desembocaduras, e outros locais de relevância
ecológica existentes na área do reservatório).
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Quanto à PCH Braço, devido ao pequeno porte de seu reservatório, foi
adotada como a área de abrangência do Pacuera sua respectiva Área de
Preservação Permanente, com 15 m de largura, não tendo sido proposto,
portanto, zoneamento para essa área, apenas medidas e programas de
conservação a serem adotados pelo próprio empreendedor, no âmbito do
licenciamento ambiental da hidrelétrica.
O zoneamento do entorno da UHE Corumbá IV abrangeu parte da bacia
de contribuição direta do reservatório, de modo que o limite das zonas foi
definido com base em características dos territórios, tais como sistema viário,
cursos d’água, topografia e limites de propriedades. A Área de Preservação
Permanente, neste caso, foi definida como uma faixa de 100 metros de largura
contornando o reservatório a partir do nível máximo normal de operação,
conforme determinava a Resolução Conama nº 302/02. Considerando que a
UHE Corumbá IV se trata de aproveitamento recentemente implantado, o seu
zoneamento, juntamente com o Código de Usos, buscou “coordenar as ações
antrópicas visando à manutenção de ambientes saudáveis e sustentáveis para
a atual e próximas gerações e o estabelecimento de estratégias de ação
partindo do princípio que a dinâmica foi potencializada a partir da formação do
reservatório” (WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL, 2011,
p.94).
A potencialidade de atração de ocupações e de desenvolvimento de
atividades turísticas e de lazer para o entorno da UHE Corumbá IV, em
decorrência da recente formação do reservatório, balizou o zoneamento.
Segundo metodologia adotada no Pacuera, inicialmente foram delimitadas as
áreas com restrições legais de uso e ocupação do solo, em seguida foi
considerada a fragilidade ambiental dos terrenos, e por fim, considerados os
dados e as informações relativas aos usos atuais do entorno e à dinâmica de
ocupação futura. A proposta de zoneamento foi discutida com os diversos
atores locais, inclusive com comunidades tradicionais, por meio de várias
reuniões ao longo da elaboração do plano, que visaram levantar as alterações
de uso da região pela introdução do reservatório, e as demandas desses
atores, buscando a elaboração de um zoneamento que compatibilize a
conservação ambiental com os interesses e demandas locais.
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Preliminarmente, o zoneamento indicou 04 macrozonas, Zona Lacustre
(ZL); Zona de Preservação (ZP); Zona de Ocupação (ZO); e Zona Rural (ZR) e
em seguida, considerando-se os diferentes graus de restrições e as diretrizes
de uso, as macrozonas foram subdividas em 9 zonas, conforme apresentado
no Quadro 22.
Quadro 22 - Resultados do zoneamento do entorno da UHE Corumbá IV
Macrozona

Zona

ZLS
Zona Lacustre
de Segurança
ZL
Zona
Lacustre
ZLL
Zona Lacustre
de Lazer

Descrição

Diretrizes

Área de segurança ao sistema
de captação de água para
abastecimento público e de
geração de energia, da fauna e a
flora locais.

Acessos restritos e controlados;
Proibição do tráfego e fundeio
(ancoragem) de embarcações e
a pesca comercial e amadora.

Perímetro de 200 m do ponto de
captação de água e 1.000 m a
montante e a jusante da
barragem
Áreas próximas e dentro da
lâmina d’água, destinadas a
atividades de lazer, como praias,
pesca amadora e esportes
náuticos

Regras a serem definidas pelos
poderes públicos municipais;
Sinalização
dos
locais
adequados e apropriados para
banho, para circulação e pontos
de paradas para os barcos;
Decretação pelos municípios dos
locais de praias públicas.

ZP-APP
Zona de
Preservação –
Área de
Preservação
Permanente
ZP-UC
Zona de
Preservação Unidade de
Conservação
ZP
Zona de
Preservação

ZP-CT
Zona de
Preservação da
Cultura
Tradicional

ZPO
Zona de
Preservação e
de Ocupação

continua

Faixa de 100 m no entorno do
reservatório, medida em projeção
horizontal, a partir do nível
máximo normal, e todas as ilhas

Ações
de
recuperação
conservação da área;

e

Áreas potenciais para a criação
de Unidades de Conservação,
visando à conservação e a
manutenção
dos
ambientes
naturais, inclusive os associados
aos corredores ecológicos

Atendimento aos critérios da Lei
Federal nº 9.985 do Sistema
Nacional
de
Unidades
de
Conservação

Propriedades
com
áreas
menores e grupos sociais com
famílias descapitalizadas, que
sobrevivem
da
cultura
de
subsistência, com educação e
costumes
comumente
mais
conservadores e rígidos.

Restrições do uso e ocupação do
solo,
visando
diminuir
a
especulação imobiliária nestas
áreas, permitindo a estruturação
das populações junto a nova
dinâmica socioeconômica do
reservatório e a preservação dos
seus
hábitos,
culturas
e
tradições.

Áreas com fragilidade moderada
a alta, terrenos com declividades
intermediárias,
remanescentes
da vegetação, que constituem
regiões que podem sofrer
pressão por ocupação.

Restrições de uso e ocupação
permitida com menor densidade
populacional.

Permissão de acessos ao
reservatório, desde que atendida
normalização específica.
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Quadro 22 - Resultados do zoneamento do entorno da UHE Corumbá IV (continuação)
Macrozona

Zona

ZOO

Descrição

Diretrizes

Áreas com baixa fragilidade
ambiental
em
relação
ao
reservatório.

Permanência das atividades
atuais e desenvolvimento de
atividades
turísticas
(em
chácaras e condomínios).

Zona de
Ocupação
Orientada

Normas do código de usos e
estabelecidas
pelos
órgãos
competentes para a implantação
de novas atividades.
Áreas marginais
acesso,
mais
atualmente.

ZO
Zona de
Ocupação
ZO-CS
Zona de
Ocupação –
Corredores de
Serviços

às vias de
consolidadas

Permitidas
atividades
de
comércio e serviços pertinentes
aos usos propostos para a
região.

Parcelamento do solo não
inferior
à
fração
mínima
estabelecida
pelo
Incra,
entretanto, estipulando esse uso
para frações territoriais do
terreno.
Não é permitida a extrapolação
da característica de ZOCS para a
propriedade como um todo,
devendo ser restrita à faixa
lindeira ao sistema viário préestabelecido.
Atendimento às orientações do
Plano Diretor e da legislação
municipal relativa a obras.

ZRE

ZR
Zona Rural

Zona Rural
Especial

Áreas com predominância de
atividades agropecuárias e mais
afastadas do reservatório, que
não comprometam a qualidade
da água do reservatório.

Permissão de Projetos de Uso
Agropecuário, aprovados pelo
órgão municipal correspondente
e que não possuam acesso
direto à água.
Permissão de atividade turística,
em locais de interesse e
tendência
por
parte
dos
proprietários.

Fonte: elaborado pela Autora, com dados de Walm Engenharia e Tecnologia
Ambiental (2011)

Com

a

finalidade

de

preservação,

foram

definidas

4

zonas

correspondentes à APP, Unidades de Conservação, comunidades tradicionais
e áreas de recuperação e ocupação. A macrozona de ocupação (ZO) foi
subdividida na Zona de Ocupação Orientada, com baixa fragilidade ambiental e
na Zona de Corredores de Serviços, caracterizada por sistemas viários
existentes; por fim foi subdividida a macrozona lacustre (ZL), distinguindo as
zonas de lazer e de segurança da barragem.
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A UHE Corumbá IV se destaca em relação às anteriores, pois sua
implantação recente proporcionou a possibilidade de desapropriação de uma
faixa de 100 m de largura, visando à formação de uma APP, com plantio de
espécies nativas, a qual contribuirá para a conservação do reservatório,
atuando como zona de transição, sob gestão da concessionária. Além disso, o
caráter recente da UHE permite um melhor planejamento da ocupação do
entorno, mediante a participação das prefeituras locais com instrumentos
legais. Assim, foram adotadas como premissas para a indicação de áreas
propícias à ocupação, inclusive ao turismo, a identificação de locais com baixas
fragilidade ambiental e declividades e a existência de sistemas viários indutores
de desenvolvimento.
As medidas e diretrizes propostas para cada zona foram incorporadas a
um Código de Usos e, precisamente para orientar a nova ocupação, foram
definidos critérios baseados na Fração Mínima de Parcelamento do Incra para
zonas rurais, área máxima construída, taxa de impermeabilização máxima, tipo
de ocupação (uni ou multifamiliar) e número máximo de pavimentos.
Adicionalmente, foram especificadas diretrizes para a implantação de
condomínios fechados, clubes náuticos e campings, e para a abertura de
acessos na APP.
Particularmente no Pacuera da UHE Barra Grande, a área abordada no
zoneamento corresponde à APP flexível, definida no âmbito do licenciamento
ambiental, possuindo uma largura mínima de 30 metros e média de 68 metros,
para a qual foram definidas 5 zonas, cujas características são apresentadas no
Quadro 23.
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Quadro 23 – Resultados do zoneamento do entorno da UHE Barra Grande
Zonas
ZOU
Zona de
Operação da
Usina

ZSU
Zona de
Segurança da
Usina

ZUR
Zona de Uso do
Reservatório

Descrição
Área equivalente ao antigo canteiro
de obras, prioritária à operação e
manutenção da usina.
Corresponde a 18,67% da área de
APP

Usos permitidos
•
•
•
•

Áreas à jusante e à montante da
Usina, interditadas para qualquer
tipo de uso, para aumentar a
segurança dos usuários do lago,
através de sinalização e de
bloqueio à passagem.
Corresponde a 1,23% do total da
lâmina d’água

• Acesso de pessoas e animais para a
obtenção de água;
• Manutenção/operação da usina.

Área contínua correspondente ao
espelho d’água, subtraída a ZSU de
montante.
Apresenta dimensões variáveis em
função do deplecionamento, tendo
como referência o Nível Máximo
Normal do reservatório.
Corresponde a 98,77% da lâmina
d’água.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZPA
Zona de
Proteção
Ambiental

Áreas com declividade
predominantemente inferior a 30%,
manchas florestais com algum nível
de degradação e acessos préexistentes, com características
adequadas à ocupação antrópica
(agricultura, loteamentos e
equipamentos de lazer e
recreação), e vegetação constituída
por capoeira, campo ou vegetação
em estágios iniciais de
regeneração.
Corresponde a 14,09% do total da
APP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZPR
Zona de
Proteção
Rigorosa

Abastecimento humano de água;
Corredor para dessedentação animal;
Operação e manutenção da usina;
Apoio ao turismo e educação ambiental .

Áreas com declividade superior à
30% e áreas dotadas de tributários
do reservatório, vegetação nativa
em estágios médio e avançado de
regeneração e com características
restritivas de uso, indicadas
somente para atividades de
utilidade pública e outras atividades
antrópicas de baixo impacto
ambiental.
Corresponde a 67,24% do total da
APP

Abastecimento humano de água;
Dessedentação animal;
Derivação d’água para irrigação;
Captação
para
uso
industrial
e
abastecimento de comunidades rurais;
Construção de trapiches, rampas, carreiras,
docas e estruturas flutuantes;
Balneário e prática de esportes aquáticos;
Motonáutica e Navegação turística;
Piscicultura e pescas profissional e
esportiva;
Operação de balsas.
Abastecimento humano de água;
Corredor para dessedentação animal;
Utilização e melhoria de acessos existentes
Recuperação ambiental;
Atividades de utilidade pública e interesse
social;
Atividades de baixo impacto ambiental
(incluindo com função social);
Áreas verdes de domínio público em zonas
urbana, de expansão urbana e rural;
Apoio à pesca e piscicultura;
Operação de balsas;
Implantação de polos turísticos e de lazer
(parques, clubes, marinas, balneários etc.);
Acesso de pessoas e animais para a
obtenção de água;
Manutenção/operação da usina.

•
•
•
•
•

Abastecimento humano de água;
Corredor para dessedentação animal;
Utilização e melhoria de acessos existentes;
Recuperação ambiental;
Atividades de utilidade pública e interesse
social;
• Atividades de baixo impacto ambiental;
• Trilha para ecoturismo.

Fonte: elaborado pela Autora, com dados de BAESA (2012)
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Pode-se depreender do Quadro 23, que as zonas definidas na APP
apresentam vocação prioritariamente conservacionista, sendo permitidas
apenas atividades de baixo impacto ambiental em sua área, ou aquelas de
utilidade pública e interesse social previstas em lei. Ainda assim, foi garantido
em todas as zonas o acesso à água e, na Zona de Proteção Ambiental, a
implantação de polos de turismo e lazer.
O critério proposto no Pacuera da UHE Barra Grande, que restringe a
área do zoneamento à APP do reservatório, merece destaque, já que se
apresenta bastante distinto daqueles adotados nos Pacueras analisados
anteriormente, à exceção do Plano da PCH Braço.
Cabe ressaltar que, nesse caso, a definição da APP como área de
abrangência para o Pacuera se deu após a elaboração do documento inicial,
de 2005 e foi solicitada e aprovada pela equipe técnica do Ibama, conforme
Parecer nº 01/2012/COHID/CGENE/DILIC/IBAMA (IBAMA, 2012), referente à
análise do Pacuera da UHE Barra Grande, onde consta:
“[...] o instrumento legal adequado para o disciplinamento do
uso do solo é o plano diretor municipal, conforme descrito na
Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001 – que regulamenta
os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.
Esta lei é denominada Estatuto das Cidades. O Estatuto das
Cidades considera que o plano diretor é um instrumento de
planejamento municipal e deve ser aprovado por lei municipal.
O Estatuto tem como uma de suas diretrizes a “integração e
complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo
em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do
território sob sua área de influência”. Assim, o disciplinamento
do solo no entorno do reservatório, na faixa além da APP, pode
ser considerada atendida de maneira satisfatória nos
municípios diretamente atingidos, a partir da implementação de
seus planos diretores.” (IBAMA, 2012, p.3)

Uma reflexão da posição do Ibama, de adotar a APP como a área do
zoneamento do Pacuera, permite considerar que esse critério possibilita uma
gestão mais efetiva do empreendedor na implementação das ações de
conservação definidas no Pacuera, sob o controle do órgão ambiental
licenciador. Em geral, conforme já abordado neste trabalho, a gestão
compartilhada com o município e a definição dos limites de atuação de cada
ator têm se apresentado como um desafio na busca pela conservação do
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reservatório e do uso apropriado de seu entorno. Em princípio, a decisão
tomada pelo Ibama, tende a solucionar esse conflito de gestão.
Por outro lado, outro aspecto também já abordado neste trabalho, trata
da influência das ações realizadas na bacia hidrográfica sobre o reservatório e
da necessidade de uma zona de transição com largura adequada, que possa
garantir a minimização dos efeitos dessas ações sobre o reservatório. Nesse
sentido, mostra-se clara a necessidade de um estudo aprofundado para a
definição da largura da APP desses reservatórios. É importante destacar,
ainda, dois aspectos da legislação ambiental recentemente aprovada que
tratam da largura das APPs de reservatórios artificiais. As larguras máximas
permitidas para as APPs, atualmente, são de 30 m em áreas urbanas e 100 m
em áreas rurais, não sendo prevista a possibilidade de ampliação dessa faixa,
como no Código Florestal revogado. O segundo aspecto refere-se aos
reservatórios anteriores a 2001, para os quais se define a APP como a área
situada entre o nível normal de operação do reservatório e o nível máximo
maximorum, o que pode representar uma APP com largura bastante restrita.
Além disso, embora os demais atores tenham suas atribuições
específicas em relação ao adequado ordenamento do uso e ocupação do solo
e atendimento aos instrumentos legais de proteção ambiental, considera-se
necessária uma gestão coordenada e compatibilizada das ações desenvolvidas
por cada ator, na busca pela conservação do reservatório.
Nesse contexto, a definição da APP como área de abrangência das
ações do Pacuera pode ser considerada apropriada para alguns casos, por
exemplo para a PCH Braço, onde as características do empreendimento e da
área do entorno eram favoráveis à adoção desse critério. Já para as
hidrelétricas de grande porte ou naquelas em que a conservação da APP foi
prejudicada pela falta de clareza dos aspectos legais, especialmente nos
reservatórios mais antigos, considera-se importante a gestão compartilhada
com os intervenientes pertinentes, não devendo se restringir as ações do
Pacuera à APP do reservatório.
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6.3.5 Mecanismos de implementação e gestão do Pacuera
Nos Planos analisados constam diversos tipos de mecanismos voltados
à implementação das ações e do atendimento às diretrizes definidas para a
conservação e uso do entorno do reservatório, que contemplam desde
programas ambientais e códigos de uso, até a criação de conselhos e
instrumentos jurídicos de controle de uso da APP.
Os mecanismos propostos para a implementação do Plano de Uso e
Ocupação do Reservatório da UHE Chavantes consistem em um conjunto de
21 normas, no Plano de Automonitoramento e nos Programas Ambientais
desenvolvidos pela concessionária. O conjunto de normas define, basicamente,
proibições de uso nas zonas de segurança, especificações para a implantação
de empreendimentos de turismo e lazer e de parcelamentos, diretrizes
referentes ao gerenciamento de resíduos e efluentes, e atividades que
necessitam de autorizações, licenciamento ou atendimento a normas legais.
Já no Plano de Automonitoramento são definidas as atribuições do
empreendedor, envolvendo o atendimento à legislação, o cumprimento das
exigências do licenciamento e a implementação de um sistema de
levantamento patrimonial de remanescentes nas bordas, incluindo informações
como: tipo de uso, evolução do reflorestamento ciliar, usos conflitantes ao
zoneamento,

atividades

degradadoras

ou

poluidoras,

prevendo-se

a

comunicação aos órgãos ambientais competentes. As atribuições de terceiros,
no âmbito do Plano de Automonitoramento, relacionam-se à identificação de
conflitos de uso das bordas e das águas e à fiscalização pelo poder público.
Por fim os programas desenvolvidos à época da elaboração do Plano de
Uso e Ocupação do Reservatório da UHE Chavantes compreendiam:
Programa de Mitigação da Erosão e Assoreamento; Programa de Conservação
de Ambientes Naturais; Programa de Repovoamento do Reservatório com
Espécies Nativas; Programa de Apoio a Atividades de Turismo e Lazer;
Programa de Regulamentação e Disciplina do Uso e Ocupação do Solo;
Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental; Programa de Manejo
do Estoque Pesqueiro e de Avaliação e Melhoria das Condições da Atividade
Pesqueira; e, Programa de Monitoramento da Qualidade Ambiental do
Reservatório.
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As

formas

de

implementação

propostas

para

a

UHE

Jupiá,

diferentemente dos demais Pacueras, não compreenderam um código de usos,
prevendo-se apenas a implementação das medidas de conservação,
recuperação e potencialização definidas para cada zona e dos Programas
Ambientais desenvolvidos pela Cesp. Para viabilizar a adoção das medidas
propostas para as zonas do entorno propõe-se no Pacuera a integração e a
cooperação entre órgãos públicos, sociedade civil organizada e organizações
privadas. No tocante às medidas de reflorestamento nas zonas de conservação
e recuperação compulsórias, aventou-se a possibilidade de aquisição de terras
e realização de plantios, medidas de recuperação e fiscalização por parte dos
governos estaduais e seus órgãos ambientais. Quanto aos Programas
Ambientais, os mesmos são desenvolvidos na área de gestão da Cesp, sendo
voltados especialmente ao meio biótico, compreendendo o Programa de
Manejo Pesqueiro, o Programa de Manejo de Flora e Reflorestamento Ciliar e o
Programa de Manejo de Fauna Silvestre.
O enfoque à implementação do Pacuera da UHE Corumbá IV mostrouse bem detalhado, incluindo diversos mecanismos para viabilizar as medidas e
ações propostos no Plano e garantir o atendimento às diretrizes de cada zona
delimitada, incluindo, além do Código de Usos, um Sistema de Gestão aplicado
ao Pacuera, que prevê a participação social, a articulação institucional, a
instituição de um consórcio intermunicipal, do Comitê de Bacia Hidrográfica do
Rio Corumbá Alto e de um Conselho de Assessoramento à Navegação. O
Código de Usos considerou as normas e legislação pertinentes, tanto
ambiental, quanto relativas ao uso e ocupação do solo e navegação, e elencou
as diretrizes e especificações para cada um dos usos permitidos, tanto nas
zonas terrestres quanto lacustres.
A premissa de participação ativa e permanente dos atores interessados
no uso e conservação do reservatório e respectivo entorno, em especial das
prefeituras municipais e das comunidades, foi incorporada no Pacuera da UHE
Corumbá IV desde o início da etapa de elaboração, sendo prevista também na
implementação. Adicionalmente o Sistema de Gestão proposto prevê outras
ações para a etapa de implementação do Plano, como a criação de comitês e
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conselhos para assegurar a execução das medidas e o atendimento às
diretrizes propostas.
A proposta de criação o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Sustentável dos Municípios Banhados pelo Lago Corumbá IV tem como
objetivo “otimizar as ações de conservação ambiental e nivelar os municípios
quanto às diferenças da capacidade de gestão do seu território” (WALM
ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL, 2011, p.95). Já o Comitê de
Bacia Hidrográfica se configurará como mais uma das instâncias de discussão
do Pacuera pelos órgão públicos, setores interessados no uso da água e
sociedade organizada, e onde poderá ser compatibilizado com as decisões,
estudos e planos relacionados à bacia hidrográfica. Finalmente, a proposta de
instituição

do

Conselho

de

Assessoramento

à

Navegação,

sob

responsabilidade da Capitania dos Portos, visa estabelecer uma instância para
a deliberação de ações relacionadas à navegação no reservatório, que incluem
questões como responsabilidades das marinas, ações de fiscalização,
definição de áreas destinadas à prática de esportes náuticos, campanhas
educativas, ações de conscientização, entre outras.
O mecanismo de gestão do Plano da UHE Barra Grande restringiu-se à
APP, elaborando-se para esta um Plano de Ação Patrimonial, que aborda,
além do zoneamento, as regras de acesso ao recurso hídrico, ações
emergenciais e o monitoramento da APP. No tópico relacionado às regras de
acesso são elencados os atores envolvidos na fiscalização e regulamentação
dos usos da água, suas respectivas responsabilidades e os principais diplomas
legais relacionados, além das atribuições do empreendedor, destacando-se:
•

definição da área de segurança;

•

acompanhamento de eventos relevantes que afetem a qualidade do
reservatório e da APP;

•

ações de comunicação à população acerca da salvaguarda da vida
humana, tendo em vista potenciais riscos associados ao reservatório;

•

atuação no Comitê de Bacias e outras instituições vinculadas à bacia
incremental da barragem;

•

ações de acompanhamento e vigilância no lago.
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A responsabilidade pelas ações de gestão da bacia incremental foram
atribuídas aos municípios, a partir dos Planos Diretores, em conjunto com os
Estados e Comitê de Bacia Hidrográfica, além de outros possíveis
intervenientes, como os órgãos ambientais e o Incra. Já na APP, a gestão foi
atribuída principalmente ao empreendedor, responsável pela fiscalização de
ocupações e atividades indevidas, implementação dos programas ambientais
de recuperação e revegetação, autorizações de usos antrópicos de baixo
impacto e ações de comunicação social relativas ao Plano. Adicionalmente
previu-se a participação da Capitania de Portos, referente ao cadastro,
autorização e fiscalização de empreendimentos na APP, destinados a
atividades náuticas; do Ibama, no que diz respeito ao acompanhamento da
implementação do Programa pelo empreendedor, à fiscalização ambiental e a
eventuais licenciamentos necessários; e das Prefeituras municipais, para
aprovação de projetos de construção.
No que tange às ações emergenciais foram propostos procedimentos
para lidar com mortandades de peixes, contaminação da água por efluentes
líquidos e resíduos sólidos, escorregamentos de taludes marginais, cheias
extraordinárias, proliferação de macrófitas, afogamentos, incêndios florestais, e
acidentes com embarcações e produtos químicos perigosos.
As ações de monitoramento da APP da UHE Barra Grande, por parte do
empreendedor, envolvem basicamente ações de fiscalização, planejadas de
acordo com as especificidades do entorno, e instruídas pelo Procedimento
Operacional de Vigilância do Reservatório, que define as ações de controle,
periodicidade, tipos de irregularidades, formas de registro e controle de
ocorrências, e encaminhamento de providências. Além das ações de
fiscalização, também foi definida como responsabilidade do empreendedor a
autorização e regularização de usos de baixo impacto na APP, desde que
enquadrados nas condições do zoneamento e legislação pertinente, criando-se
para tanto o instrumento jurídico do Termo de Permissão Gratuita de Uso, no
qual são definidas as condições para a execução das atividades e as
responsabilidades do usuário e da concessionária.
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Esses instrumentos de controle entre o concessionário e o usuário da
APP e da água já são previstos nos Planos de Gerenciamento da Costa, em
projetos hidrelétricos instalados nos Estados Unidos da América. Nesses
Planos, são previstas diretrizes para os projetos mais simples, como de docas
e de controle de erosão, ou a emissão de permissões, nas quais além das
diretrizes, são incluídas as especificações sobre tamanho, localização e tipos
de materiais utilizados nos projetos. Em ambos os casos, o concessionário é
responsável pela autorização e controle dos projetos, que devem ser
condizentes com o Plano de Gerenciamento, e também por garantir a
execução dos procedimentos necessários para correção ou exclusão de
projetos construídos inadequadamente (FERC, 2012).
Analisando-se o conjunto de mecanismos propostos, é possível
constatar-se a importância dos mesmos para a implementação das medidas e
diretrizes definidas no Pacuera, destacando-se especialmente o Código de
Usos

do

reservatório,

fundamental

para

o

controle

das

atividades

desenvolvidas no corpo d’água e para a segurança da barragem. A instituição
de comitês e conselhos revela-se como outro mecanismo interessante, na
medida em que estreita as relações entre os atores interessados e organiza as
formas de condução do Plano e de tomada de decisões. No tocante ao
disciplinamento dos procedimentos para o uso da APP, considera-se que
instrumentos jurídicos firmados entre os usuários da APP e as concessionárias,
como o Termo de Permissão Gratuita de Uso, são ótimas ferramentas para
garantir a conservação da APP e atribuir as devidas responsabilidades aos
atores envolvidos, além de permitir um maior controle da área pelo
concessionário. Finalmente, é possível perceber que ações de ampla
comunicação entre todos os intervenientes são fundamentais para a adequada
implementação do Plano, na medida em que permitem uma maior
compreensão dos mecanismos de gestão e da importância da adoção das
medidas, para a melhoria e manutenção da qualidade ambiental do
reservatório e de seu entorno.
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6.4 Considerações gerais sobre os documentos analisados
A partir da análise dos Planos de Trabalho, TRs e dos Pacueras, é
possível refletir sobre os principais aspectos relacionados à elaboração do
Pacuera, levantar incertezas e verificar as maneiras como tais aspectos vem
sendo tratados. Assim podem-se destacar as seguintes observações:
1. não são apresentados critérios claros para a delimitação das áreas de
estudo e de zoneamento do Pacuera, as quais consistiram em uma faixa
fixa delimitada a partir da cota máxima de operação do reservatório,
variando entre 1 ou 2 km, ou em uma determinada porção da bacia de
contribuição do reservatório;
2. os temas propostos no diagnóstico dos meios físico, biótico e antrópico
são similares àqueles geralmente contemplados nos estudos de impacto
ambiental, não sendo apresentado um escopo objetivo direcionado às
questões a serem tratadas no Pacuera;
3. a susceptibilidade à erosão (ou aos processos de dinâmica superficial,
em geral) associada ao uso e ocupação do solo apresentou-se como o
critério determinante na definição do zoneamento e das diretrizes de
cada uma das zonas;
4. a identificação e mapeamento de compartimentos paisagísticos ou de
Unidades Ambientais Homogêneas, principalmente pela inter-relação do
uso e ocupação do solo com a susceptibilidade aos processos de
dinâmica superficial, permitem a caracterização integrada dos atributos
do entorno, norteando o zoneamento ambiental e respectivas diretrizes;
5. as zonas propostas são, normalmente, voltadas às mesmas finalidades,
ou seja, preservação, recuperação, uso urbano, uso rural e uso
recreacional, além de segurança e navegação, especificamente na área
do reservatório;
6. quanto ao zoneamento, há uma tendência em restringir a atuação do
empreendedor à APP ou à área desapropriada, onde o este possui
domínio para a implementação das medidas e ações indicadas no
Pacuera;
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7. os mecanismos de gestão propostos para o Pacuera envolvem
principalmente
desenvolvidos

códigos
pelo

de

uso

empreendedor

e
e

os

programas

exigidos

no

ambientais

licenciamento

ambiental. Além desses, outros instrumentos propostos para a
articulação com os interessados nos usos múltiplos, inclusive de cunho
jurídico, aparentam ser ferramentas úteis para a gestão do Plano;
8. a interlocução entre os atores envolvidos é abordada, praticamente em
quase todos os documentos, de forma incipiente. No caso do Pacuera
da UHE Corumbá IV a interlocução e participação social, ao longo de
sua elaboração, permitiu uma melhor compatibilização entre os
interesses e demandas locais e as diretrizes do Plano, bem como a
criação de mecanismos de articulação entre os atores durante a etapa
de implementação.
Frente às observações supramencionadas, é possível tecer as seguintes
considerações sobre as questões e incertezas levantadas:
a) a escolha de uma porção da bacia de contribuição como área proposta
para o Pacuera pode ser percebida como mais apropriada, considerando
que os eventos que nela ocorrem podem interferir na qualidade
ambiental do reservatório. Porém, o desafio da delimitação dessa porção
está em encontrar um instrumento ou critério que permita identificar a
área de significativa influência sobre o reservatório, na qual as medidas
de conservação e de ordenamento territorial do Pacuera necessitem ser
adotadas;
b) a abordagem do diagnóstico ambiental pode ser mais objetiva e
direcionada aos atributos e processos dos meios físico biótico e
socioeconômico efetivamente relacionados ao Pacuera, isso porque
outros aspectos já são tratados no âmbito do licenciamento ambiental
dos empreendimentos;
c) a susceptibilidade aos processos de dinâmica superficial associada ao
uso e ocupação do solo deve ser considerada como um critério
importante no subsídio do zoneamento ou na identificação das áreas
críticas à ocupação, e para a definição das diretrizes de conservação e
uso do entorno;
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d) a adoção exclusiva da APP para o zoneamento e adoção das
respectivas

diretrizes

pode

ser

considerada

válida

em

casos

particulares, avaliando-se as condições do entorno, a representatividade
das funções ecológicas da APP e respectiva situação dominial. No caso
de reservatórios de maior porte, com APP mais restrita ou com forte
influência das atividades desenvolvidas no entorno, recomenda-se o
zoneamento do entorno ou a indicação de medidas para o adequado
uso e ocupação do solo, prevendo-se uma gestão compartilhada pelos
diversos intervenientes nessas áreas;
e) os mecanismos de implementação são fundamentais para garantir que
as medidas, ações e programas do Pacuera sejam adotados de forma
adequada, e quando possível, devem ter caráter legal, seja por meio de
contratos entre as partes envolvidas, como por exemplo no uso da APP,
ou até mesmo, pela criação de instrumentos normativos municipais ou
estaduais (leis, decretos, resoluções etc.).
Avaliando-se o contexto geral do Pacuera, considera-se que, embora o
mesmo tenha sido instituído há mais de uma década, as complexidades que
envolvem a questão o levaram a ser tratado de forma incipiente e ainda
permanecem incertezas sobre a melhor forma de viabilizar sua implementação,
constatando-se assim a necessidade de aperfeiçoamento e discussão desse
instrumento de gestão de reservatórios artificiais.

138

7. A PERCEPÇÃO DOS PRINCIPAIS INTERVENIENTES
Considerando-se que o Pacuera se trata de instrumento relativamente
recente e com poucos exemplares aprovados e cujos resultados efetivos ainda
não puderam ser avaliados e tendo em vista ainda a necessidade de se
levantarem os principais aspectos a serem esclarecidos ou aprimorados em
relação a esses Planos, foram realizadas entrevistas, a partir de um
questionário pré-definido, com intervenientes responsáveis pela condução da
elaboração dos Planos, ou seja, empreendedores, consultorias e órgãos
ambientais.
Os questionários foram encaminhados para 14 potenciais intervenientes,
que atuam em órgãos ambientais, concessionárias de energia elétrica ou
consultorias ambientais, que já estiveram envolvidos de alguma forma com o
instrumento Pacuera. Nos Quadros 24 e 25, a seguir, são apresentados,
respectivamente, o resumo do atendimento aos questionários e o perfil dos
profissionais entrevistados.

Quadro 24 – Resumo do atendimento aos questionários enviados
Área de atuação
Órgão ambiental
Concessionária de energia
elétrica
Consultoria ambiental

Nº de questionários
enviados
6
5

Nº de questionários
respondidos
3
3

3

3

Fonte: elaborado pela Autora

Quadro 25 – Perfis dos profissionais entrevistados
Questionário

Formação

1
2
3
4
5
6
7
8

Biólogo
Sociólogo
Engenheiro
Engenheiro
Geógrafo
Geógrafo
Biólogo
Bióloga
Bióloga
Bióloga
Geógrafa

9

Fonte: elaborado pela Autora

Tempo de
experiência em AIA
9
5
2
5
13
27
28
19
26
2
8

Área de atuação
Órgão ambiental

Concessionária

Consultoria ambiental
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Os questionários respondidos se dividiram de maneira igualitária entre
as diferentes áreas de atuação. No caso dos órgãos ambientais foram
entrevistados profissionais do Ibama e da Cetesb, visto que a busca por
contato com outros órgãos se mostrou dificultada durante o período das
entrevistas, encontrando-se problemas como agenda indisponível, paralisações
do órgão e mudanças de endereço físico. Para as consultorias e
concessionárias, foram contatadas empresas com alguma experiência em
Pacuera, tendo sido obtido retorno da maioria dos profissionais requisitados.
No caso de um dos questionários enviados (nº 9), as respostas foram
elaboradas por uma equipe de profissionais. Nesse sentido, participaram da
pesquisa 12 profissionais, de formações variadas, com tempo médio de
experiência em Avaliação de Impacto Ambiental de aproximadamente 13 anos.
O principal objetivo das entrevistas foi o de descobrir a percepção
desses intervenientes sobre os temas relevantes que envolvem o Pacuera,
incluindo aqueles sobre os quais não se tem muita clareza quanto à sua
condução, com o intuito de subsidiar a proposição de diretrizes para a
elaboração dos Termos de Referência. Nesse sentido, a partir do roteiro
utilizado para as entrevistas (Apêndice 1), buscou-se ampliar o conhecimento e
obter respostas sobre os seguintes aspectos:
a) critérios importantes para a delimitação da área de abrangência do
Pacuera;
b) itens preponderantes para o diagnóstico dessa área de abrangência;
c) identificação dos atores envolvidos e respectivas formas de
participação;
d) identificação dos conflitos a serem solucionados ou minimizados no
âmbito do Pacuera;
e) indicação das medidas voltadas à conservação e formas de
implementação pelos diversos atores; e,
f)

avaliação sobre a importância, ou não, do instrumento na
conservação de reservatórios artificiais.
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Visando conhecer a visão dos entrevistados sobre os critérios que
devem considerados para a delimitação da área de abrangência do Pacuera e
sobre a relação dessa área de abrangência com a Área de Preservação
Permanente do reservatório, foram formuladas as questões nº 1 e 2, a saber:
1. Quais critérios principais você considera relevantes para a delimitação da área de
abrangência do Pacuera? Qual seria a faixa apropriada para a conservação do
reservatório?
2. Em sua opinião, a delimitação da área de abrangência do Pacuera deve ser a
mesma da Área de Preservação Permanente? Por quê?

Com base nas respostas obtidas, é possível perceber que quase a
totalidade dos entrevistados considera que os critérios a serem considerados
para a delimitação da área de abrangência devem estar relacionados às
atividades desenvolvidas nas áreas à montante do reservatório e às
características

físicas,

bióticas

e

socioeconômicas

dessas áreas.

Os

entrevistados, à exceção de um deles, consideraram que não deve ser adotada
uma faixa de largura fixa e pré-definida para os estudos relacionados ao Plano,
e que a delimitação da área deve ser estabelecida de maneira diferenciada
para cada reservatório. Para determinar os limites da área de abrangência
foram elencados pelos entrevistados critérios, separadamente ou em conjunto,
como: a bacia hidrográfica (variando entre as áreas dos principais tributários ou
microbacias),

manchas

urbanas,

sistemas

viários,

cursos

d’água,

remanescentes florestais, entre outros.
Quanto à segunda questão, que indaga sobre a possibilidade de se
considerar apenas a Área de Preservação Permanente como a área de
abrangência do Pacuera, em geral, ponderou-se ser necessário o estudo de
uma área maior do que a APP, para a definição das diretrizes, já que o entorno
exerce influência sobre o reservatório. Por outro lado, a maior parte dos
entrevistados,

principalmente

os

integrantes

de

órgãos

ambientais

e

concessionárias, destacaram as dificuldades de aplicação do Pacuera em
áreas que não se encontram sob o domínio do empreendedor. Especialmente
no caso das concessionárias, os entrevistados acreditam que as ações do
Pacuera devem estar focadas nas áreas de propriedade ou sob gestão do
empreendedor.
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Para abordagem do diagnóstico ambiental do Pacuera, foi formulada a
questão nº 3:
3. Quais itens são preponderantes para a elaboração do diagnóstico da área de
abrangência do Pacuera?

A partir dos questionários respondidos levantou-se uma série de temas a
serem trabalhados no diagnóstico ambiental do Plano, destacando-se o
levantamento de uso e ocupação do solo, presente em praticamente todos os
questionários. Entre os demais itens podem ser apontados:
a) meio socioeconômico: impactos das áreas urbanas, formas de acesso
ao reservatório, atividades pesqueiras, potencial turístico, cadastro
socioeconômico, atividades econômicas desenvolvidas no entorno,
uso múltiplo do reservatório, fontes poluidoras, polarização urbana e
regionalização, tendências de ocupação, demografia, condições de
infraestrutura urbana, matriz institucional e grupos de interesse, atores
importantes na proposição de diretrizes e na gestão do Plano, áreas
com restrições legais, planos diretores dos municípios, zoneamentos,
e projetos co-localizados;
b) meio físico: geologia, geomorfologia, pedologia, recursos hídricos,
fragilidades do meio físico que interferem na produção agrícola, na
conservação do solo e dos cursos d’água, mapa de fragilidade, em
termos de erosão e movimento de massa, e qualidade da água;
c) meio biótico: distribuição e qualidade dos fragmentos florestais,
composição florística, fauna existente e sua distribuição.
Visando identificar os principais atores envolvidos no Plano e suas
atribuições, foi levada aos entrevistados a questão nº 4:
4. Quais são os principais atores (stakeholders) que devem estar envolvidos na
elaboração e na implementação do Pacuera? Citar as atribuições/
responsabilidades de cada um dos atores.

Foram elencados pelos entrevistados como principais atores as
prefeituras locais, a população do entorno do reservatório, as concessionárias
de energia elétrica, os órgãos ambientais e os comitês de bacia hidrográfica.
Secundariamente, foram mencionados entre os intervenientes o Ministério
Público, as Secretarias de Estado, entidades de pesquisa, sociedade civil
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organizada, Marinha do Brasil, polícia ambiental, agências reguladoras e
empresas privadas. As atribuições dos atores interessados no Pacuera foram
apontadas em alguns dos questionários, sendo apresentadas, a seguir, no
Quadro 26.
Quadro 26 - Principais atores envolvidos no Pacuera e respectivas responsabilidades,
conforme visão dos entrevistados
Atores

Responsabilidades/Formas de atuação indicadas

Prefeituras
(citadas em todos os
questionários)

- compatibilizar os Planos Diretores com o Pacuera, de forma a
restringir alguns usos no entorno, e prever (se for de seu interesse)
algumas áreas verdes públicas, possibilitando alternativas de lazer para
a população;
- acompanhar o desenvolvimento dos estudos e incorporar os
resultados nos Planos Diretores ou leis de uso e ocupação do solo
municipais;
- incorporar as diretrizes propostas nas ações municipais de turismo;
- fiscalizar e regular as atividades de uso múltiplo públicas;
- atuar por meio de apoio técnico e incentivos fiscais;
- executar o Pacuera.

População do
entorno
(citada em 7
questionários)

- relatar os problemas e conflitos de uso e participar da implementação
do Plano, através de programas de fomento (plantios em APP,
formação de corredores ecológicos e ações de conservação do solo);
- dialogar com empreendedor/órgão ambiental sobre as propostas
apresentadas e aplicar as diretrizes do Pacuera;
- cumprir as normas estabelecidas para o uso da APP e do reservatório;
- contribuir para o desenvolvimento das medidas e ter ciência de suas
responsabilidades e das atividades que devem ser licenciadas.

Concessionária
(citada em 7
questionários)

- negociar os usos da água e da APP, com os múltiplos usuários;
- estender programas socioambientais desenvolvidos pela empresa,
voltados ao ecossistema aquático e sua borda, ou apoiar alguns
programas específicos do Pacuera;
- estabelecer diálogos com prefeituras, moradores (usuários) do entorno
do reservatório, órgãos fiscalizadores etc.;
- executar as ações e implantar o zoneamento em área de sua
propriedade e executar programas ambientais;
- elaborar os estudos do Pacuera.

Órgãos ambientais
(citados em 6
questionários)

- controlar e fiscalizar as áreas do entorno do reservatório e a
implementação dos programas pelo empreendedor;
- definir a abrangência dos estudos e propor metodologias;
- solicitar e aprovar o Plano.

Comitês de bacia
(citado em 6
questionários)

- indicar os problemas das bacias relativos aos conflitos e uso e aos
planos de bacias e negociar com os demais atores, para garantir a
implementação do Pacuera;
- definir as ações necessárias para o aproveitamento e controle dos
recursos hídricos na bacia e integrar os principais atores interessados.
- atuar como responsável pela aprovação e implantação do Pacuera,
por possuir membros de todos os segmentos (poder público, usuários
do recurso e sociedade civil);
- deve ser comunicado sobre as medidas e para promover a
compatibilização com os planos de bacia.

continua
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Quadro 26 - Principais atores envolvidos no Pacuera e respectivas responsabilidades,
conforme visão dos entrevistados (continuação)
Atores

Responsabilidades/Formas de atuação indicadas

Ministério Público
(citado em 3
questionários)

- garantir a transparência do processo e exigir dos responsáveis a
aplicação da lei;
- participar na aprovação do Pacuera.

Polícia ambiental
(citada em 1
questionários)

- fiscalizar a implementação do zoneamento.

Secretarias de
Estado
(citadas em 1
questionários)

- atuar em programas de maior abrangência, por meio de apoio técnico
e incentivos fiscais.

Entidades de
pesquisa
(citadas em 1
questionários)

- apoiar tecnicamente as ações e diretrizes, de acordo com o
zoneamento proposto, na área do entorno não pertencente ao
empreendedor.

Sociedade civil
organizada
(citada em 2
questionários)

- apoiar tecnicamente as ações e projetos, de acordo com o
zoneamento proposto, na área do entorno não pertencente ao
empreendedor;
- trazer a opinião consolidada dos grupos que representam.

Empresas privadas
(citados em 1
questionários)

- fomentar atividades agrícolas.

Agências
reguladoras (citada
em 1 questionários)

não informado

Marinha do Brasil
(citada em 1
questionários)
Comunidades
indígenas e
quilombolas
(citadas em 1
questionários)

não informado

não informado

Fonte: elaborado pela Autora

A

partir

responsabilidades

do

Quadro
dos

26,

atores

é

possível

envolvidos,

sintetizar

conforme

as

principais

percepção

dos

entrevistados, ou seja: às prefeituras locais cabem a incorporação das
diretrizes do Pacuera em seus Planos Diretores e leis municipais, o controle e
fiscalização das áreas de lazer e recreação públicas e o apoio técnico e
incentivos fiscais aos programas previstos; às concessionárias compete a
elaboração do Pacuera, a conservação das áreas sob sua gestão (APP e
reservatório), a implementação dos programas ambientais e o diálogo com os
interessados no uso da água e das margens, no que se refere às diretrizes e
restrições impostas nessas áreas; aos proprietários do entorno e rurais, cabem
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o atendimento às diretrizes e restrições impostas e a colaboração nas ações de
conservação, como o fomento florestal; e finalmente ao órgão ambiental
compete a fiscalização das atividades e dos programas ambientais realizados
pelo empreendedor e a aprovação do Pacuera.
Além disso, é possível observar que na opinião da maior parte dos
entrevistados, além desses principais intervenientes, o Comitê de Bacia
Hidrográfica exerce papel importante na implementação do Pacuera, sendo
mencionado como o responsável por integrar os diversos interessados,
compatibilizar o Pacuera com os Planos de Bacia e até mesmo pela
implementação do Plano.
Apenas uma pequena parte dos interessados mencionou atores que
poderiam intervir no âmbito do Pacuera, por meio de parcerias e convênios,
tais como instituições de pesquisa, empresas privadas, secretarias estaduais e
sociedade civil organizada.
Também foi previsto no questionário conhecer a visão dos entrevistados
sobre os conflitos a serem tratados no Pacuera e as formas de identificá-los,
minimizá-los e solucioná-los, considerando-se também a participação popular,
conforme as questões nº 5 e nº 6:
5. Quais são os principais conflitos que devem ser abordados no âmbito do Pacuera e
de que forma eles podem ser identificados? Sugerir medidas para resolução desses
conflitos.
6. Em sua visão, a consulta pública pode ser considerada suficiente para a
participação dos interessados no âmbito do Pacuera? Você considera que o
momento em que a mesma é realizada, nos termos da Resolução Conama nº
302/02, ou seja, após a elaboração do Plano, é apropriado? Que outros
procedimentos poderiam ser adotados para garantia a participação dos principais
interessados?

Na visão dos interessados, os principais conflitos relacionam-se ao uso
da APP e ao uso da água, tendo sido destacados conflitos como uso das
margens para atividades de lazer, agricultura, pecuária e outros usos
dissociados das medidas de conservação adotadas na APP, tal como a
invasão por espécies exóticas, além de conflitos no uso do reservatório, como
a implantação de tanques-rede, voltados à piscicultura, e o lançamento
inadequado de esgotos. As medidas de minimização desses conflitos

145

levantadas pelos entrevistados referem-se: à realização de reuniões e diálogo
com os interessados no uso do entorno e da água; à criação de mecanismos
jurídicos e à obediência a estes e à legislação em geral; a um zoneamento bem
executado e efetivamente implementado; e, à proposição de diretrizes
compatibilizadas ao máximo possível com a vocação da área do entorno.
A questão da comunicação com os diversos atores foi enfatizada como
relevante para a minimização dos conflitos, de modo que os entrevistados
perceberam que a audiência pública não é considerada suficiente para a
identificação dos conflitos e para a busca de soluções, devendo, portanto, ser
precedida de reuniões e entrevistas com os diversos atores envolvidos, durante
o período de elaboração e implementação do Plano, visando garantir sua
efetividade.
Buscando identificar as medidas de conservação a serem adotadas na
área do entorno e do reservatório, foi formulada a questão nº 7:
7. Cite as principais medidas de conservação a serem incluídas no Pacuera,
distinguindo as que devem ser implementadas no reservatório daquelas a serem
realizadas no entorno (área de abrangência).

Conforme as respostas obtidas, houve uma tendência dos entrevistados
de órgãos ambientais em focar as questões legais, ou seja, o atendimento à
legislação e normas ambientais e de uso do solo em vigor, enquanto os
entrevistados das concessionárias destacaram as medidas possíveis de serem
implantadas nas áreas sob seu controle. Porém, foram apontadas medidas
bastante semelhantes, com enfoque para a área terrestre, destacando-se as
seguintes:
•

medidas de conservação do solo;

•

monitoramento e controle de processos de erosão de margens;

•

recuperação das APPs do reservatório e dos tributários, e
formação de corredores ecológicos;

•

obediência às diretrizes de construção de acessos e estruturas às
margens do reservatório;

•

obediência

quanto

propriedades rurais;

à

instituição

de

Reserva

Legal

nas
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•

adequação de usos existentes nas margens e limitação de novos
usos;

•

execução de planos de vistorias conjuntas, entre empreendedor e
órgão ambiental, na APP e no reservatório;

•

tratamento adequado de efluentes e esgoto das áreas do entorno;

•

levantamento dos usos consuntivos e não consuntivos da água;

•

assistência técnica aos agricultores no manejo do solo;

•

monitoramento de qualidade da água e de sedimentos;

•

monitoramento da biota aquática e dos recursos pesqueiros;

•

monitoramento da expansão urbana;

•

implementação de programa de comunicação social.

Também se buscou abordar o zoneamento ambiental no âmbito do
Pacuera, a partir da questão nº 8:
8. Em sua opinião, o zoneamento do entorno proposto no âmbito do Pacuera é
passível de ser implementado além da Área de Preservação Permanente ou da
faixa adquirida/desapropriada pelo concessionário, já que as atribuições de
ordenamento do uso do solo são das prefeituras municipais? Quais procedimentos
poderiam ser adotados para sua viabilização?

Com relação a essa questão, houve consenso dos entrevistados em
afirmar que o zoneamento além da área desapropriada ou da APP é de difícil
implementação, de modo que dentre os 9 questionários, em 6 deles
considerou-se que o zoneamento pode ser efetivo em áreas de terceiros e em
outros 3 ponderou-se que o zoneamento deve abranger somente a área de
gestão do empreendedor. Para viabilizar o atendimento ao zoneamento
proposto, fora da área de APP, os entrevistados sugeriram, em geral, que as
prefeituras e os Comitês de Bacias sejam os principais responsáveis pela
elaboração das diretrizes e implementação das ações e medidas, além da
fiscalização por parte das prefeituras. Adicionalmente, foram sugeridos o
estabelecimento de grupos gestores e mecanismos legais de controle do
Plano.
Visando identificar as tendências para a elaboração de futuros Pacueras,
Soares (2005) identificou os principais aspectos a serem abordados na visão
dos diversos atores envolvidos, destacando que os itens mais importantes a
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serem considerados se tratam do zoneamento e elaboração do código de usos,
avaliação de usos potenciais e diagnóstico socioambiental da área de
influência. Quanto a esta área, conforme percepção dos envolvidos constatouse que deve ser considerada, de maneira geral, a bacia incremental, e,
especificamente, para o zoneamento e código de usos, devem ser
considerados os territórios dos municípios limítrofes. Também foi destacada
que a participação efetiva dos diversos envolvidos deve ocorrer somente a
partir da audiência pública, mediante a existência de um documento referencial
do Plano, e que a implementação do mesmo depende, obrigatoriamente, da
articulação entre os diversos envolvidos.
Finalmente, foi perguntado aos entrevistados sobre a eficiência do Plano
para a conservação de reservatórios, conforme questão nº 9:
9. Em sua visão, o Pacuera é um instrumento eficiente para a conservação de
reservatórios artificiais e para o uso e ocupação ambientalmente sustentáveis do
entorno? Justificar.

Embora tenham sido levantadas incertezas especialmente sobre a
abrangência do Pacuera e sua implementação em áreas situadas fora dos
limites de gestão das concessionárias, dependendo-se, portanto, de uma ação
integrada dos diversos atores envolvidos, todos os entrevistados consideraram
que o Plano é um instrumento importante para a conservação de reservatórios
artificiais e para o uso e ocupação sustentáveis do entorno. Porém, considerouse que deve haver um esforço no estabelecimento das responsabilidades de
cada ator e na integração entre estes, apreciando-se inclusive a possibilidade
de instituição de legislação ou norma específica para tanto e, ainda, que deve
ser avaliada a efetividade do Pacuera, a partir dos casos que estão sendo e
virão a ser implementados.
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8.

CONSIDERAÇÕES

SOBRE

TEMAS

RELEVANTES

PARA

A

ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA
Conforme amplamente discutido neste trabalho, os principais aspectos
que vem dificultando a implementação do Pacuera são: as incertezas sobre a
determinação da porção da bacia de contribuição que influencia diretamente o
reservatório, e os entraves para a implementação de ações e medidas no
entorno do reservatório em terras que não estão sob o domínio dos
empreendedores das hidrelétricas. Nesse sentido, mostra-se necessário o
estudo e a proposição de mecanismos de aprimoramento do Pacuera, quanto
aos referidos aspectos, que contribuam para sua viabilização.
O Termo de Referência pode ser considerado como um instrumento
fundamental nesse sentido, já que norteia a elaboração do Pacuera. Assim, no
âmbito desse instrumento podem ser propostas alternativas para a melhor
abordagem dos principais obstáculos a sua efetiva implementação, de forma
que se propõe nesta Seção indicar diretrizes para minimizar as dificuldades
atualmente encontradas, sem perder de vista o objetivo de conservação e uso
sustentável do entorno.
Inicialmente é possível vislumbrar a necessidade de serem definidas
áreas distintas para a gestão do Plano, visando garantir a implementação das
ações e medidas de conservação, tendo em vista as diferentes atribuições e
competências dos atores envolvidos na questão. No entanto, conforme já
mencionado na Seção 6 deste trabalho, entende-se que a utilização da APP
como área exclusiva para a implementação do Pacuera não é considerada
apropriada para todos os reservatórios artificiais. Assim sendo, sugere-se que o
Termo de Referência contemple a delimitação de duas áreas para a elaboração
do Pacuera, conforme as formas possíveis de gestão, as quais serão aqui
denominadas como: Área de Ação Direta - AAD e Área de Gestão
Compartilhada - AGC.
A Área de Ação Direta abrangeria a Área de Preservação Permanente e
as áreas desapropriadas de domínio do empreendedor, onde este será
responsável pela implementação das ações de conservação e recuperação,
além de monitorar as atividades desenvolvidas nessa área. Já a Área de
Gestão Compartilhada, corresponderia à porção da bacia de contribuição com
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influência direta sobre o reservatório, onde devem ser implementadas medidas
e ações destinadas à conservação do reservatório e ao uso e ocupação
sustentáveis do solo. Nessa segunda área, a responsabilidade pela realização
das ações deverá ser compartilhada entre os atores envolvidos, em especial,
os Comitês de Bacia Hidrográfica, as prefeituras e os proprietários rurais,
prevendo-se parcerias e convênios com o empreendedor, instituições de
pesquisa, ONGs e órgãos públicos.
Outro aspecto relevante a ser abordado nos Termos de Referência é a
avaliação da importância de se aplicar ou não as duas áreas de gestão em
todos os Pacueras, ou seja, de se verificar em quais casos a relação entre o
entorno e o reservatório mereça ser avaliada, implicando na necessidade de se
estudar a Área de Gestão Compartilhada. Sobre essa questão podem ser
ponderados como critérios de definição: o porte do reservatório, as condições
de dominialidade e ambientais da Área de Preservação Permanente e a
dinâmica do entorno do reservatório. Como proposta preliminar, poderia se
considerar, para Pacueras de reservatórios com até 300 ha (que representa um
dos critérios considerados pela Aneel para o enquadramento de Pequenas
Centrais Hidrelétricas), a adoção somente da Área de Ação Direta, desde que a
APP seja de domínio do empreendedor e contemple faixa com largura
minimamente significativa para cumprimento de suas funções ecológicas. Nos
casos de reservatórios anteriores a 2001, ou seja, para os quais não foram
adquiridas as Áreas de Preservação Permanente, deve ser avaliada a
possibilidade de inserção também da AGC no Pacuera, observando-se a
situação de uso e ocupação do entorno para a tomada de decisão. As
principais características de cada uma das áreas são resumidas, a seguir, no
Quadro 27.
Quadro 27 – Características principais das áreas de gestão do Pacuera
Área de Ação Direta

Área de Gestão Compartilhada

Tipos de reservatórios

De pequeno porte, com área de
até 300 ha

De grande porte, anteriores a
2001.

Área de Preservação
Permanente

Com largura suficiente para suas
funções ecológicas

Com qualidade ecológica ou
largura prejudicada

APP e área desapropriada

Porção da bacia incremental da
barragem, somada à Área de
Ação Direta

Delimitação da área de
abrangência

Fonte: elaborado pela Autora
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Sobre a delimitação das áreas de estudos de diagnóstico, entende-se
que nos Pacueras em que se aplicar somente a Área de Ação Direta, apenas
essa será objeto dos estudos e de proposição de medidas e diretrizes.
Para os reservatórios em que o Pacuera contemplar também a Área de
Gestão Compartilhada, deverá ser avaliada a potencialidade de impactos nos
reservatórios pelas ações antrópicas na bacia de contribuição. Conforme
discutido ao longo desse trabalho, a influência das atividades antrópicas está
intimamente associada aos materiais hidrotransportados nos tributários, como
sedimentos, efluentes e esgotos, contaminantes diversos, inclusive defensivos
e fertilizantes agrícolas, que atingem o reservatório. Assim sendo, para a
delimitação da Área de Gestão Compartilhada considera-se que o Termo de
Referência deverá indicar a área da bacia incremental como ponto de partida,
abrangendo o reservatório e os principais tributários do reservatório, e que os
efetivos limites dessa área sejam estabelecidos nos estudos do Pacuera. Para
tanto, poderão ser consideradas as áreas das sub-bacias com maior influência
sobre o reservatório, utilizando critérios como: áreas de produção de
sedimentos, especialmente com feições lineares de erosão; sub-bacias mais
eficientes no transporte de sedimentos ou de tributários com processos de
assoreamento nas embocaduras; principais fontes de efluentes e esgotos etc.
A partir da definição da abrangência e delimitação das áreas de estudo
do Pacuera, é possível abordar aspectos sobre o diagnóstico ambiental. Acerca
desse tema, considera-se fundamental, em todos os casos de Pacuera, a
utilização de dados existentes levantados nos estudos de impacto ambiental e
nos eventuais monitoramentos realizados durante a operação da hidrelétrica,
porém com foco nos temas efetivamente voltados ao Pacuera. Além dos
levantamentos secundários, entende-se ser necessária a realização de
levantamentos de campo, tanto para a eventual atualização dos dados, como,
principalmente, para se iniciar o diálogo com os atores locais e identificar os
potenciais conflitos de uso da APP, da água e do entorno.
No tocante aos atributos do meio físico, mostrou-se essencial a
caracterização dos processos de dinâmica superficial, em especial de erosão e
assoreamento, além da caracterização hidrográfica, hidrológica e da qualidade
da água do reservatório, incluindo o levantamento dos usos múltiplos e das
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demandas pela água, com indicação dos pontos de captação (abastecimento
público, irrigação, indústrias) e de lançamentos de esgotos e efluentes. Já para
o meio biótico, em relação aos aspectos terrestres, é imprescindível a
caracterização das APPs do reservatório e de seus principais tributários, a
identificação e mapeamento de remanescentes florestais de significância
ecológica e dos corredores ecológicos existentes, bem como a identificação de
Unidades de Conservação e de áreas prioritárias para conservação ou
conectividade. A caracterização da fauna nos estudos prévios pode indicar as
áreas de maior relevância ecológica, que devam ser consideradas para a
conservação ou recuperação. No que tange à biota aquática, ressalta-se a
importância da identificação e do mapeamento das áreas de reprodução e de
alimentação de peixes, bem como de proliferação de plantas aquáticas.
Com relação aos aspectos socioeconômicos, entende-se ser necessária
uma distinção entre os temas a serem abordados para as Áreas de Ação Direta
e de Gestão Compartilhada. Especialmente para os Planos que abordarem a
AGC, considera-se que o uso e ocupação do solo, tanto atual, quanto as
tendências futuras, é preponderante para se avaliar a dinâmica do entorno do
reservatório e se propor diretrizes que visam à conservação do reservatório.
Desse modo, recomenda-se que sejam solicitados no TR a caracterização e o
mapeamento do uso e ocupação do entorno, com indicação das áreas com
tendências de expansão urbana e, eventualmente, industrial, e as fontes de
poluição potenciais. Ainda quanto ao uso e ocupação do solo, propõe-se que
conste do TR item referente ao seu mapeamento na AAD, acrescido do
cadastro de estruturas, acessos e áreas de lazer existentes (e indicação de
áreas propícias para lazer e recreação), com informações sobre a situação
legal de cada estrutura, especialmente para os reservatórios formados
anteriormente a 2001. Na caracterização dos aspectos socioeconômicos,
também se considera necessária a abordagem dos conflitos de uso da APP e
da água, a caracterização dos sistemas de saneamento dos municípios do
entorno e das principais atividades desenvolvidas no reservatório.

152

Também é considerada importante, tanto para a AAD, quanto para a
AGC, a divisão prévia da área de abrangência em compartimentos ou
Unidades Ambientais Homogêneas, a partir dos seus atributos ambientais, em
especial da inter-relação entre as fragilidades ambientais e os tipos de uso e
ocupação das terras, para subsídio do zoneamento e da proposição das
respectivas diretrizes.
O zoneamento da AAD deve necessariamente constar do TR, com
previsão de zonas voltadas à proteção, à recuperação, ou ao uso recreacional
e de lazer. No caso de reservatórios antigos, com ocupações consolidadas
identificadas na APP, deverá ser proposta zona diferenciada, com base no
cadastro de propriedades do diagnóstico socioeconômico, prevendo-se
diretrizes específicas para estruturas anteriores e posteriores à determinação
legal da largura de APPs de reservatórios (Resolução Conama nº 04/85).
Acerca da AGC, recomenda-se que, durante a elaboração do Plano, sejam
avaliados os principais aspectos ambientais que, a depender do tipo de uso e
ocupação do solo, podem interferir na qualidade do reservatório, tais como:
a) áreas críticas em relação ao desencadeamento e/ou intensificação
de processos erosivos por atividades antrópicas;
b) mapeamento e caracterização das APPs dos principais cursos
d’água e cabeceiras que necessitem de recuperação, e de
fragmentos vegetais que possam ser considerados prioritários para
conservação;
c) áreas de expansão urbana e pressão imobiliária; e,
d) pontos de lançamento de esgoto e efluentes e outras fontes
potenciais de poluição das águas superficiais.
Com base na identificação dessas áreas, considera-se que deverá ser
prevista no TR do Pacuera a elaboração de um relatório de situação da Área
de Gestão Compartilhada, que contemple um conjunto de medidas e
programas voltados: à conservação dos solos e recuperação de áreas afetadas
por processos erosivos; à recuperação de áreas degradadas; à melhoria dos
sistemas de tratamento de esgotos; e, ao adequado ordenamento territorial das
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áreas de expansão urbana, prevendo-se já neste relatório as responsabilidades
de cada ator, quanto à implementação das medidas.
No que tange à implementação dos Pacueras, a partir da delimitação
das áreas distintas de gestão, resta claro que o empreendedor será o principal
responsável pelas ações a serem realizadas na Área de Ação Direta, por meio
de programas ambientais relacionados aos ecossistemas terrestres e
aquáticos, além daqueles já executados no âmbito do licenciamento ambiental.
No entanto, ainda assim, considera-se necessária a implementação de
mecanismos de interlocução com os atores do entorno, no que tange ao uso da
APP e do reservatório. Assim sendo, mesmo nesses casos, recomenda-se que
os Termos de Referência solicitem a figura do Código de Usos para os
reservatórios; de um Programa de Controle dos Usos na APP, para regular as
atividades de baixo impacto e das áreas de lazer, se possível com a adoção de
instrumentos jurídicos entre os concessionários e os usuários para a permissão
do uso; e, de Programas de Comunicação Social e de Educação Ambiental.
Sugere-se que para a implementação das medidas do Pacuera na Área
de Gestão Compartilhada, possa ser utilizada como instância principal de
discussões os Comitês de Bacia Hidrográfica, isso porque são integrados por
diversos atores interessados nos usos múltiplos da água, como prefeituras,
setores energético, de saneamento e industrial, instituições de pesquisa,
representantes de órgãos públicos, entre outros. Além disso, pelo fato do
reservatório ser integrante da bacia hidrográfica, os objetivos e diretrizes do
Pacuera devem ser compatibilizados com os Planos de Bacias Hidrográficas.
Assim, o relatório de situação da Área de Gestão Compartilhada poderia ser
submetido ao Comitê, para discussão sobre as medidas a serem adotadas
nessas áreas, atribuindo-se a cada ator as responsabilidades devidas e
buscando-se parcerias e convênios. Adicionalmente, pode-se aventar a
possibilidade de incorporação de algumas ações do Pacuera no Plano de
Bacia, como por exemplo, a melhoria dos sistemas de tratamento de esgotos
dos municípios, que podem contar, inclusive, com recursos financeiros do
Fundo Estadual de Recursos Hídricos – Fehidro.
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Com relação às medidas relacionadas à recuperação das matas ciliares
na Área de Gestão Compartilhada, a nova legislação florestal aprimorou as
questões relacionadas à conservação das APPs rurais, sendo que atualmente
é possível demandar dos proprietários rurais o plantio de vegetação nessas
áreas. Nesse sentido, os Programas de Revegetação e Recuperação das
matas ciliares poderiam ser instrumentos efetivos, contando, em sua
implementação, com o apoio do empreendedor, organizações governamentais
e instituições de pesquisas, no que tange aos aspectos técnicos, como
fornecimento de mudas, técnicas de plantio e tipos de espécies indicadas,
execução e manutenção dos plantios, bem como com o apoio das prefeituras,
na criação de programas municipais de incentivos aos produtores rurais, como
de redução de tributos, de educação ambiental e de comunicação social.
Da mesma forma podem ser propostos programas municipais de
conservação dos solos, buscando-se parcerias para o auxílio aos proprietários
rurais e às próprias prefeituras, quanto às práticas de conservação de solo e
medidas de controle e mitigação de processos erosivos, sendo possíveis,
nesses casos, parcerias com órgãos públicos, como a Secretaria de
Agricultura, por meio da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, o
Instituto Geológico e outras instituições de pesquisa locais.
Finalmente quanto às áreas de expansão urbana e com pressão
imobiliária, embora os Planos Diretores sejam atribuídos aos municípios pelo
Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001), considera-se apropriado constar nos
Termos de Referência do Pacuera item referente à proposição de diretrizes de
ordenamento territorial, especialmente, para os reservatórios recém formados
ou a serem formados. Sobre esse tema é importante ressaltar, ainda, que em
municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande
impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos
correlatos cadastrados no sistema nacional, instituído pela Política Nacional de
Desastres Naturais (BRASIL, 2012c), deverá ser elaborada carta geotécnica
para subsidiar a execução de novos parcelamentos do solo. Nesse sentido, as
diretrizes levantadas no âmbito do Pacuera devem ser amplamente discutidas
com o município e compatibilizadas com as atividades de atribuição municipal.
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A partir do contexto apresentado, podem ser destacadas as seguintes
diretrizes para a elaboração dos Termos de Referência:
• divisão da área de abrangência em Área de Ação Direta, sob
responsabilidade

do

empreendedor,

e

em

Área

de

Gestão

Compartilhada, na qual das medidas serão implementadas de forma
conjunta pelos diversos interessados no uso e conservação da água e
do entorno;
• solicitação de diagnóstico específico para o Pacuera, considerando os
aspectos pertinentes ao Plano;
• zoneamento da Área de Ação Direta, prevendo-se zonas voltadas à
conservação, recuperação, lazer e recreação e o estabelecimento de
diretrizes, ações e programas ambientais, a serem executados e
monitorados pelos empreendedores;
• elaboração de relatório síntese da Área de Gestão Compartilhada,
com caracterização das áreas consideradas críticas, em termos de
susceptibilidade aos processos de dinâmica superficial, qualidade dos
sistemas de saneamento básico, qualidade das matas ciliares e
tendências de expansão urbana, com proposição de execução das
ações e dos programas, de forma conjunta, pelos diversos atores, em
especial prefeituras, comitês de bacia e proprietários rurais;
• manutenção do Pacuera durante todo o período de operação do
reservatório e previsão de revisões periódicas do mesmo, em função
dos resultados obtidos, da dinâmica do entorno e da qualidade do
reservatório.
Adicionalmente, com base nas considerações levantadas, é possível se
extrair alguns temas principais para a elaboração dos Termos de Referência de
Pacueras, considerando cada área de gestão, conforme indicado no Quadro
28, a seguir.
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Quadro 28 - Proposta dos principais temas para o Termo de Referência
Temas

Diagnóstico
ambiental

continua

Área de Ação Direta

Área de Gestão Compartilhada

Meio Físico
• Caracterização dos processos de
dinâmica superficial, com cartas de
susceptibilidade;
• Caracterização hidrográfica,
hidrológica e da qualidade da água;
• Identificação e mapeamento dos
pontos de captação de água
(abastecimento público, irrigação e
industrial);
• Identificação e mapeamento de
pontos de lançamento de efluentes
e esgoto;
• Mapeamentos: geologia,
geomorfologia, pedologia,
isodeclividades, hidrologia,
susceptibilidade aos processos de
dinâmica superficial.

Meio Físico
• Caracterização dos processos de
dinâmica superficial, com cartas de
susceptibilidade;
• Caracterização hidrográfica,
hidrológica e da qualidade da água;
• Identificação e mapeamento dos
pontos de captação de água
(abastecimento público, irrigação e
industrial);
• Identificação e mapeamento de
pontos de lançamento de efluentes
e esgoto;
• Mapeamentos: geologia,
geomorfologia, pedologia,
isodeclividades, hidrologia,
susceptibilidade aos processos de
dinâmica superficial.

Meio socioeconômico
• Mapa de uso e ocupação do solo;
• Levantamento e caracterização dos
usos do reservatório e da
infraestrutura associada, incluindo
atividades pesqueiras, de lazer,
turismo e navegação;
• Mapeamento de áreas propícias ao
lazer e recreação;
• Caracterização da infraestrutura de
saneamento e de transporte;
• Cadastro e mapeamento de
propriedades, estruturas, acessos e
áreas de lazer (com caracterização
socioeconômica das eventuais
famílias em APP);
• Identificação e caracterização dos
conflitos de uso dos recursos
hídricos e das margens;
• Levantamento dos Planos
Municipais (diretores, ambientais e
voltados ao turismo) e
zoneamentos ambientais e
ecológicos;
• Apresentação dos resultados das
articulações com os agentes e
instituições locais (prefeituras,
proprietários, Comitês de Bacias,
Consórcios Municipais, órgãos
vinculados à pesca, navegação
etc.).

Meio socioeconômico
• Mapa de uso e ocupação do solo;
• Análise de potenciais vetores de
ocupação e sua expansão no
entorno do reservatório;
• Caracterização da dinâmica
territorial: população e estrutura
fundiária urbana e rural; atividades
rurais e industriais, tendências de
expansão urbana, rural, industrial;
• Caracterização da infraestrutura de
saneamento e de transporte;
• Identificação e caracterização dos
conflitos de uso e ocupação do solo;
• Identificação dos agentes locais,
líderes e das instâncias sociais,
políticas, econômicas e
institucionais e respectivas linhas de
ação;
• Levantamento das expectativas dos
agentes envolvidos com a gestão do
reservatório;
• Levantamento dos Planos
Municipais (diretores, ambientais e
voltados ao turismo) e zoneamentos
ambientais e ecológicos
• Apresentação dos resultados das
articulações com os agentes e
instituições locais (prefeituras,
proprietários, Comitês de Bacias,
Consórcios Municipais, ONGs,
instituições de pesquisa etc.).
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Quadro 28 - Proposta dos principais temas para o Termo de Referência (continuação)
Temas

Área de Ação Direta

Área de Gestão Compartilhada

Diagnóstico
ambiental

Meio biótico
• Caracterização e mapeamento da
vegetação, com identificação e
quantificação das fisionomias e
estágio de regeneração e das áreas
que necessitam de reflorestamento
e/ou enriquecimento;
• Síntese da caracterização da fauna,
a partir dos estudos prévios, com
lista de espécies, e localização, em
mapa, das áreas de maior
importância ecológica e sujeitas à
caça;
• Caracterização e mapeamento de
áreas de reprodução e de
alimentação de peixes e de
proliferação de plantas aquáticas.

Meio biótico
• Caracterização e mapeamento dos
principais remanescentes florestais
e corredores ecológicos;
• Caracterização e mapeamento de
Unidades de Conservação e áreas
prioritárias para conservação ou
conectividade;
• Síntese da caracterização da fauna,
a partir dos estudos prévios, com
lista de espécies, e localização, em
mapa, das áreas de maior
importância ecológica e sujeitas à
caça.

Zoneamento

Identificação dos compartimentos
Mapeamento de:
paisagísticos ou Unidades Ambientais • áreas críticas, em termos de
Homogêneas;
susceptibilidade e ocorrência de
Definição das zonas de proteção
processos erosivos;
ambiental, de recuperação e de lazer • APPs dos cursos d’água da área de
e recreação na porção terrestre;
abrangência, que necessitem de
Definição das zonas de proteção da
reflorestamento e/ou
ictiofauna, de segurança e de
recuperação florestal;
navegação, na área do reservatório.
• áreas de expansão urbana e
pressão imobiliária;
• pontos de lançamento de esgotos,
efluentes e outras fontes potenciais
de poluição das águas superficiais.

Medidas
propostas

continua

Reflorestamento e enriquecimento
florestal;
Conectividade entre fragmentos
florestais situados fora da APP, mas
em área sob domínio do
empreendedor;
Controle de processos erosivos e de
assoreamento.

Apresentação de relatório de medidas
voltadas a:
• conservação de solo e recuperação
de áreas afetadas por processos
erosivos;
• conservação e recuperação de
matas ciliares e fragmentos vegetais
de alta relevância ecológica;
• adequação/melhoria dos sistemas
de saneamento e controle de
lançamentos de efluentes e esgotos
nos cursos d’água;
• ordenamento territorial das áreas de
expansão urbana.
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Quadro 28 - Proposta dos principais temas para o Termo de Referência (continuação)
Temas

Mecanismos
de
implementação

Responsabilidades/ formas
de gestão

Área de Ação Direta

Área de Gestão Compartilhada

• Programas ambientais exigidos no
licenciamento ambiental;
• Código de usos do reservatório;
• Programa de Controle dos Usos da
APP;
• Programas de Comunicação e
Educação Ambiental;
• Indicadores de desempenho e
monitoramento das ações do Plano.

• Programa de Conservação dos
Solos e Recuperação de Áreas com
Processos Erosivos;
• Programa de Reflorestamento e
Recuperação de Matas Ciliares e de
Fragmentos de Relevância
Ecológica;
• Programa de Melhoria/Adequação
dos sistemas de saneamento;
• Incorporação das diretrizes de
ordenamento territorial nos Planos
Diretores e cartas geotécnicas
municipais;
• Programas de Comunicação e
Educação Ambiental;
• Indicadores de desempenho e
monitoramento das ações do Plano.

Responsáveis: principalmente o
empreendedor, prevendo-se
parcerias com instituições de
pesquisa, proprietários rurais, ONG’s
etc.
Indicação de ações e procedimentos
de articulação com os usuários da
APP e do reservatório, com os órgãos
de navegação, prefeituras municipais
e órgãos ambientais.

Responsáveis: Prefeituras,
proprietários rurais, Comitês de Bacia
Hidrográfica, empreendedor,
instituições de pesquisa,
organizações não governamentais e
órgãos públicos municipais e
estaduais.
Indicação de ações e procedimentos
de articulação com os usuários da
APP e do reservatório, com os órgãos
de navegação, prefeituras municipais
e órgãos ambientais;
Instituição de parcerias, convênios e
comitês.

Fonte: elaborado pela Autora
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9. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Foram levantados, neste trabalho, os principais instrumentos de
proteção e de gestão de reservatórios artificiais instituídos ao longo do tempo,
com destaque para as leis florestais, especialmente aquelas relacionadas às
Áreas de Preservação Permanente e ao estabelecimento do Pacuera, além de
documentos técnicos do Setor Elétrico voltados à gestão de reservatórios
artificiais, como o Modelo Piloto de Projeto Integral, da Cesp, os Manuais e
Planos Diretores de Meio Ambiente da Eletrobras e os Planos Diretores de
Reservatório, concluindo-se que o conjunto desses documentos técnicos
constituíram a base que posteriormente deu origem ao Pacuera.
Com base nos dados levantados na literatura, foi possível constatar a
importância do papel das margens do reservatório na conservação da
qualidade da água e de seu ecossistema, na medida em que estas atuam
como uma zona de transição entre o ambiente terrestre e o ambiente lacustre,
minimizando os efeitos das atividades desenvolvidas na bacia hidrográfica
sobre o reservatório. Além disso, a literatura destaca que, para garantir as
funções ecológicas das margens, é imprescindível a conservação das matas
ciliares, em faixas com larguras apropriadas.
Com relação ao Pacuera propriamente dito, a partir do levantamento e
análise de sua evolução ao longo do tempo, bem como dos dados disponíveis
nos órgãos licenciadores federal e paulista, é possível concluir que a
abordagem desse assunto tem sido pouco expressiva e que ainda não se
podem constatar os resultados da aplicação desse instrumento. Assim, a
avaliação do conjunto de documentos relacionados ao tema, incluindo Planos
de Trabalho, Termos de Referência e Pacueras já elaborados, e o
conhecimento da visão de alguns dos atores envolvidos, buscou destacar os
aspectos críticos e permitir a proposição de recomendações para o
aprimoramento dessa ferramenta e para sua aplicação nos reservatórios de
hidrelétricas no Estado de São Paulo, chegando-se às seguintes conclusões e
recomendações:
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• os aspectos mais relevantes que devem ser abordados no Pacuera
tratam-se da delimitação apropriada da área de abrangência; do
diagnóstico e da compartimentação dessa área, conforme seus atributos
ambientais; e do zoneamento e proposição de diretrizes a serem
seguidas para a conservação do reservatório artificial;
• os atores fundamentais para a elaboração e implementação do Pacuera
são os empreendedores das hidrelétricas, as prefeituras municipais, a
população urbana e rural do entorno, os órgãos ambientais, os Comitês
de Bacia Hidrográfica, entre outros;
• os principais empecilhos à aplicação do Plano estão associados à falta
de clareza sobre a delimitação de sua área de abrangência e às
incertezas sobre as responsabilidades de cada ator envolvido;
• recomenda-se que na definição da abrangência do Pacuera seja
considerada, como critério inicial, a bacia de contribuição e que a partir
das particularidades físicas, bióticas e socioeconômicas do entorno de
cada reservatório, em especial a susceptibilidade à erosão associada ao
uso e ocupação do solo, sejam estabelecidos os limites concretos dessa
área;
• há uma tendência de separação, para a gestão do Pacuera, entre a área
desapropriada pelo empreendedor e o restante da área do entorno, de
propriedade de terceiros. Tal medida pode ser considerada adequada
para a minimização dos problemas relativos à gestão do Plano. Assim,
recomenda-se o estabelecimento de dois tipos de área para a gestão do
Plano: a Área de Ação Direta, onde as medidas e programas deverão
ser implementados e controlados, principalmente, pelo empreendedor; e,
a Área de Gestão Compartilhada, onde as ações serão executadas por
diversos atores, a partir de convênios e parcerias;
• recomenda-se a aplicação da Área de Gestão Compartilhada somente
nos Pacueras de reservatórios de grande porte (superiores a 300 ha),
e/ou com Área de Preservação Permanente prejudicada (com largura
restrita ou não desapropriada) e da Área de Ação Direta para todos os
reservatórios artificiais;
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• para a Área de Ação Direta, recomenda-se que o empreendedor
implemente medidas de conservação e recuperação ambiental nas
Áreas de Preservação Permanente e do reservatório, além da
identificação de potenciais áreas de lazer. Já para a Área de Gestão
Compartilhada, recomenda-se que o empreendedor elabore um relatório
de situação ambiental, a ser encaminhado aos Comitês de Bacia
Hidrográfica, contemplando medidas e programas, direcionados à
conservação dos solos, recuperação de áreas degradadas, melhoria de
sistemas de tratamento de esgotos. Recomenda-se, ainda, que tais
medidas e programas sejam implementados, principalmente, pelas
prefeituras municipais e proprietários rurais, prevendo-se parcerias e
convênios, com as concessionárias de energia, instituições de pesquisa,
ONGs, órgãos públicos, entre outros.
•

a articulação e a comunicação entre os atores envolvidos se mostram
como aspectos decisivos para a efetiva implementação do Pacuera,
sendo fundamentais o conhecimento dos conflitos de uso e o
esclarecimento a esses atores sobre suas responsabilidades e sobre as
restrições impostas pelo Pacuera. Nesse sentido, é recomendado que
os Termos de Referência prevejam a inserção de procedimentos
direcionados à maior articulação entre os envolvidos e de intensivas
ações de comunicação social e que o Comitê de Bacias Hidrográficas
seja escolhido como a principal instância integradora;

•

a efetiva implementação do Plano depende do estabelecimento de
mecanismos como códigos de uso, programas ambientais, convênios,
parcerias, criação de conselhos municipais, que auxiliem e regulem a
execução das medidas nas Áreas de Ação Direta e de Gestão
Compartilhada, além de instrumentos de caráter jurídico, a serem
estabelecidos entre as concessionárias e os usuários da água e do
entorno. Além disso, são fundamentais para a efetividade do Plano, o
controle e fiscalização por parte dos órgãos ambientais, sobre as ações
dos empreendedores nas APPs e no reservatório, e por parte das
prefeituras locais, sobre as questões relativas ao ordenamento do uso e
ocupação do solo.
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Finalmente, é possível concluir que o Pacuera, se devidamente
aprimorado e implementado, pode vir a ser uma ferramenta importante para a
conservação dos reservatórios artificiais das hidrelétricas. Nesse sentido, esse
instrumento de gestão deve ser mais bem discutido, especialmente no âmbito
do Estado de São Paulo, onde devem ser iniciados os procedimentos para o
seu desenvolvimento e implementação, tanto nos reservatórios destinados à
geração de energia elétrica, quanto aos voltados ao abastecimento público de
água.
Espera-se que com a aprovação dos primeiros Planos no âmbito
nacional, seja possível se verificar os aspectos críticos relativos à sua
implementação e aqueles que devem ser mais bem trabalhados, visando ao
aprimoramento desse instrumento, para que este possa efetivamente contribuir
para a conservação dos ecossistemas lacustres, para a garantia da boa
qualidade e disponibilidade de água, para a manutenção dos usos múltiplos da
água e para o uso e ocupação sustentáveis das margens dos reservatórios
artificiais brasileiros.
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Questionário para entrevista sobre o Plano Ambiental de Conservação e
Uso do Entorno de Reservatórios Artificiais
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Questionário
Plano Ambiental de Conservação e Uso de Entorno de Reservatórios Artificiais Pacuera
Nome:
Formação:
Tempo de experiência em Avaliação de Impacto Ambiental (anos):
Empresa/Órgão ambiental:
1. Quais critérios principais você considera relevantes para a delimitação da área de
abrangência do Pacuera? Qual seria a faixa apropriada para a conservação do
reservatório?
2. Em sua opinião, a delimitação da área de abrangência do Pacuera deve ser a
mesma da Área de Preservação Permanente? Por quê?
3. Quais itens são preponderantes para a elaboração do diagnóstico da área de
abrangência do Pacuera?
4. Quais são os principais atores (stakeholders) que devem estar envolvidos na
elaboração e na implementação do Pacuera? Citar as atribuições/responsabilidades
de cada um dos atores.
5. Quais são os principais conflitos que devem ser abordados no âmbito do Pacuera e
de que forma eles podem ser identificados? Sugerir medidas para resolução desses
conflitos.
6. Em sua visão, a consulta pública pode ser considerada suficiente para a
participação dos interessados no âmbito do Pacuera? Você considera que o
momento em que a mesma é realizada, nos termos da Resolução Conama nº
302/02, ou seja, após a elaboração do Plano, é apropriado? Que outros
procedimentos poderiam ser adotados para garantia a participação dos principais
interessados?
7. Cite as principais medidas de conservação a serem incluídas no Pacuera,
distinguindo as que devem ser implementadas no reservatório daquelas a serem
realizadas no entorno (área de abrangência).
8. Em sua opinião, o zoneamento do entorno proposto no âmbito do Pacuera é
passível de ser implementado além da Área de Preservação Permanente ou da
faixa adquirida/desapropriada pelo concessionário, já que as atribuições de
ordenamento do uso do solo são das prefeituras municipais? Quais procedimentos
poderiam ser adotados para sua viabilização?
9. Em sua visão, o Pacuera é um instrumento eficiente para a conservação de
reservatórios artificiais e para o uso e ocupação ambientalmente sustentáveis do
entorno? Justificar.
Observações adicionais e sugestões:
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ANEXO A - RESOLUÇÃO CONAMA Nº 302/02
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RESOLUÇÃO Nº 302, DE 20 DE MARÇO DE 2002
Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de
Áreas de Preservação Permanente de reservatórios
artificiais e o regime de uso do entorno.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das
competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981,
regulamentada pelo Decreto 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o
disposto nas Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, 9.433, de 8 de janeiro de
1997, e no seu Regimento Interno, e
Considerando que a função sócio-ambiental da propriedade prevista nos arts. 5º,
inciso XXIII, 170, inciso VI, 182, § 2º, 186, inciso II e 225 da Constituição, os princípios
da prevenção, da precaução e do poluidor-pagador;
Considerando a necessidade de regulamentar o art. 2º da Lei nº 4.771, de 1965, no
que concerne às áreas de preservação permanente no entorno dos reservatórios
artificiais;
Considerando as responsabilidades assumidas pelo Brasil por força da Convenção da
Biodiversidade, de 1992, da Convenção de Ramsar, de 1971 e da Convenção de
Washington, de 1940, bem como os compromissos derivados da Declaração do Rio de
Janeiro, de 1992;
Considerando que as Áreas de Preservação Permanente e outros espaços territoriais
especialmente protegidos, como instrumento de relevante interesse ambiental,
integram o desenvolvimento sustentável, objetivo das presentes e futuras gerações;
Considerando a função ambiental das Áreas de Preservação Permanente de preservar
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações
humanas, resolve:
Art. 1º Constitui objeto da presente Resolução o estabelecimento de parâmetros,
definições e limites para as Áreas de Preservação Permanente de reservatório artificial
e a instituição da elaboração obrigatória de plano ambiental de conservação e uso do
seu entorno.
Art. 2º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:
I - Reservatório artificial: acumulação não natural de água destinada a quaisquer de
seus múltiplos usos;
II - Área de Preservação Permanente: a área marginal ao redor do reservatório
artificial e suas ilhas, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas;
III - Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial:
conjunto de diretrizes e proposições com o objetivo de disciplinar a conservação,
recuperação, o uso e ocupação do entorno do reservatório artificial, respeitados os
parâmetros estabelecidos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis;
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IV - Nível Máximo Normal: é a cota máxima normal de operação do reservatório;
V - Área Urbana Consolidada: aquela que atende aos seguintes critérios:
a) definição legal pelo poder público;
b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de infra-estrutura
urbana:
1. malha viária com canalização de águas pluviais,
2. rede de abastecimento de água;
3. rede de esgoto;
4. distribuição de energia elétrica e iluminação pública;
5. recolhimento de resíduos sólidos urbanos;
6. tratamento de resíduos sólidos urbanos; e
c) densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por km2.
Art 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área com largura mínima, em
projeção horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível
máximo normal de:
I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas
consolidadas
e
cem
metros
para
áreas
rurais;
II - quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de geração de energia
elétrica com até dez hectares, sem prejuízo da compensação ambiental.
III - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados em
abastecimento público ou geração de energia elétrica, com até vinte hectares de
superfície e localizados em área rural.
§ 1º Os limites da Área de Preservação Permanente, previstos no inciso I, poderão ser
ampliados ou reduzidos, observando-se o patamar mínimo de trinta metros, conforme
estabelecido no licenciamento ambiental e no plano de recursos hídricos da bacia
onde o reservatório se insere, se houver.
§ 2º Os limites da Área de Preservação Permanente, previstos no inciso II, somente
poderão ser ampliados, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, e, quando
houver, de acordo com o plano de recursos hídricos da bacia onde o reservatório se
insere.
§ 3º A redução do limite da Área de Preservação Permanente, prevista no § 1º deste
artigo não se aplica às áreas de ocorrência original da floresta ombrófila densa porção amazônica, inclusive os cerradões e aos reservatórios artificiais utilizados para
fins de abastecimento público.
§ 4º A ampliação ou redução do limite das Áreas de Preservação Permanente, a que
se refere o § 1º, deverá ser estabelecida considerando, no mínimo, os seguintes
critérios:
I - características ambientais da bacia hidrográfica;
II - geologia, geomorfologia, hidrogeologia e fisiografia da bacia hidrográfica;
III - tipologia vegetal;
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IV - representatividade ecológica da área no bioma presente dentro da bacia
hidrográfica em que está inserido, notadamente a existência de espécie ameaçada de
extinção e a importância da área como corredor de biodiversidade;
V - finalidade do uso da água;
VI - uso e ocupação do solo no entorno;
VII - o impacto ambiental causado pela implantação do reservatório e no entorno da
Área de Preservação Permanente até a faixa de cem metros.
§ 5º Na hipótese de redução, a ocupação urbana, mesmo com parcelamento do solo
através de loteamento ou subdivisão em partes ideais, dentre outros mecanismos, não
poderá exceder a dez por cento dessa área, ressalvadas as benfeitorias existentes na
área urbana consolidada, à época da solicitação da licença prévia ambiental.
§ 6º Não se aplicam as disposições deste artigo às acumulações artificiais de água,
inferiores a cinco hectares de superfície, desde que não resultantes do barramento ou
represamento de cursos d’água e não localizadas em Área de Preservação
Permanente, à exceção daquelas destinadas ao abastecimento público.
Art. 4º 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.
§ 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 pólos turísticos e lazer no entorno do reservatório artificial, que não poderão
exceder a dez por cento da área total do seu entorno.
§ 5º As áreas previstas no parágrafo anterior somente poderão ser ocupadas
respeitadas a legislação municipal, estadual e federal, e desde que a ocupação esteja
devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente.
Art. 5º Aos empreendimentos objeto de processo de privatização, até a data de
publicação desta Resolução, aplicam-se às exigências ambientais vigentes à época da
privatização, inclusive os cem metros mínimos de Área de Preservação Permanente.
Parágrafo único. Aos empreendimentos que dispõem de licença de operação aplicamse as exigências nela contidas.
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Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, incidindo, inclusive,
sobre os processos de licenciamento ambiental em andamento.

JOSÉ CARLOS CARVALHO
Presidente do Conselho

Este texto não substitui o publicado no DOU, de 13 de maio de 2002.
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ANEXO B – LEI FEDERAL Nº 12.651/12 (Parcial)
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LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012.
Dispõe sobre a proteção da vegetação
nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de
agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro
de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de
2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de
setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de
1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de
24 de agosto de 2001; e dá outras
providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o (VETADO).
Art. 1o-A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação,
áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração
florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos
florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos
econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. (Incluído pela Lei nº
12.727, de 2012).
Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta Lei
atenderá aos seguintes princípios: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
I - afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas
florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo,
dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático, para o bem estar das
gerações presentes e futuras; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
II - reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e
do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no
crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na
presença do País nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia;
(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
III - ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas,
consagrando o compromisso do País com a compatibilização e harmonização entre o
uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação; (Incluído pela
Lei nº 12.727, de 2012).
IV - responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e
restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas
urbanas e rurais; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
V - fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso
sustentável do solo e da água, a recuperação e a preservação das florestas e demais
formas de vegetação nativa; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
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VI - criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a
preservação e a recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento
de atividades produtivas sustentáveis. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
Art. 2o As florestas existentes no território nacional e as demais formas
vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens
interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos
propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta
estabelecem.

de
de
de
Lei

§ 1o Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias
às disposições desta Lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se
o procedimento sumário previsto no inciso II do art. 275 da Lei no5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos
termos do§ 1odo art. 14 da Lei no6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções
administrativas, civis e penais.
§ 2o As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao
sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do
imóvel rural.
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I - Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia,
Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, dos Estados
de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44° W, do Estado do Maranhão;
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna
e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico
de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a
reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade,
bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;
IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica
preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;
V - pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o
trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os
assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3o da
Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006;
VI - uso alternativo do solo: substituição de vegetação nativa e formações
sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias, industriais,
de geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos
urbanos ou outras formas de ocupação humana;
VII - manejo sustentável: administração da vegetação natural para a obtenção de
benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de
sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou
alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos
produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços;
VIII - utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
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b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos
de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo
urbano aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia,
telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições
esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste
último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho;
c) atividades e obras de defesa civil;
d) atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das
funções ambientais referidas no inciso II deste artigo;
e) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em
procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional
ao empreendimento proposto, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo federal;
IX - interesse social:
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa,
tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de
invasoras e proteção de plantios com espécies nativas;
b) a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou
posse rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não
descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da
área;
c) a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e
atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas,
observadas as condições estabelecidas nesta Lei;
d) a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados
predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas,
observadas as condições estabelecidas na Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009;
e) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de
efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e
essenciais da atividade;
f) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho,
outorgadas pela autoridade competente;
g) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em
procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à
atividade proposta, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo federal;
X - atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:
a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões,
quando necessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de pessoas e animais
para a obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo
agroflorestal sustentável;
b) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e
efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água,
quando couber;
c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;
d) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;
e) construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de
comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas
rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores;
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f) construção e manutenção de cercas na propriedade;
g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros
requisitos previstos na legislação aplicável;
h) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de
mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de
acesso a recursos genéticos;
i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros
produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem
prejudique a função ambiental da área;
j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar,
incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não
descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função
ambiental da área;
k) outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo
impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ou dos
Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;
XI - (VETADO);
XII - vereda: fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos,
usualmente com a palmeira arbórea Mauritia flexuosa - buriti emergente, sem formar
dossel, em meio a agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas; (Redação pela Lei
nº 12.727, de 2012).
XIII - manguezal: ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos
à ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se
associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue, com
influência fluviomarinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão
descontínua ao longo da costa brasileira, entre os Estados do Amapá e de Santa
Catarina;
XIV - salgado ou marismas tropicais hipersalinos: áreas situadas em regiões
com frequências de inundações intermediárias entre marés de sizígias e de
quadratura, com solos cuja salinidade varia entre 100 (cem) e 150 (cento e cinquenta)
partes por 1.000 (mil), onde pode ocorrer a presença de vegetação herbácea
específica;
XV - apicum: áreas de solos hipersalinos situadas nas regiões entremarés
superiores, inundadas apenas pelas marés de sizígias, que apresentam salinidade
superior a 150 (cento e cinquenta) partes por 1.000 (mil), desprovidas de vegetação
vascular;
XVI - restinga: depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente
alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes
comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico,
encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de
acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último
mais interiorizado;
XVII - nascente: afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade
e dá início a um curso d’água;
XVIII - olho d’água: afloramento natural do lençol freático, mesmo que
intermitente;
XIX - leito regular: a calha por onde correm regularmente as águas do curso
d’água durante o ano;
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XX - área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio de
vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano
Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis
para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria
da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou
melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;
XXI - várzea de inundação ou planície de inundação: áreas marginais a cursos
d’água sujeitas a enchentes e inundações periódicas;
XXII - faixa de passagem de inundação: área de várzea ou planície de
inundação adjacente a cursos d’água que permite o escoamento da enchente;
XXIII - relevo ondulado: expressão geomorfológica usada para designar área
caracterizada por movimentações do terreno que geram depressões, cuja intensidade
permite sua classificação como relevo suave ondulado, ondulado, fortemente ondulado
e montanhoso.
XXIV - pousio: prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas,
pecuários ou silviculturais, por no máximo 5 (cinco) anos, para possibilitar a
recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do solo;(Incluído pela Lei nº
12.727, de 2012).
XXV - áreas úmidas: pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma
periódica por águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de
vegetação adaptadas à inundação; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
XXVI - área urbana consolidada: aquela de que trata o inciso II do caput do art.
47 da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009; e (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
XXVII - crédito de carbono: título de direito sobre bem intangível e incorpóreo
transacionável. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, estende-se o tratamento dispensado
aos imóveis a que se refere o inciso V deste artigo às propriedades e posses rurais
com até 4 (quatro) módulos fiscais que desenvolvam atividades agrossilvipastoris, bem
como às terras indígenas demarcadas e às demais áreas tituladas de povos e
comunidades tradicionais que façam uso coletivo do seu território.
CAPÍTULO II
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Seção I
Da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente
Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou
urbanas, para os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de
largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
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d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos)
a 600 (seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior
a 600 (seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura
mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20
(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença
ambiental do empreendimento; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer
que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; (Redação
dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a
100% (cem por cento) na linha de maior declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100
(cem) metros e inclinação média maior que 25°, as á reas delimitadas a partir da curva
de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em
relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou
espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais
próximo da elevação;
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que
seja a vegetação;
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima
de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.
(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
§ 1o Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de
reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de
cursos d’água naturais. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
§ 3o (VETADO).
§ 4o Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1
(um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e
III do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização
do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente Sisnama.(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
§ 5o É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que
trata o inciso V do art. 3odesta Lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais de
vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos
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rios ou lagos, desde que não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa,
seja conservada a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna silvestre.
§ 6o Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas
áreas de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a prática da aquicultura e a
infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que:
I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos
hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com norma dos Conselhos
Estaduais de Meio Ambiente;
II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de
recursos hídricos;
III - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente;
IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR.
V -não implique novas supressões de vegetação nativa. (Incluído pela Lei nº
12.727, de 2012).
§ 7o (VETADO).
§ 8o (VETADO).
§ 9o (VETADO).(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
Art. 5o Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de
energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou
instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das Áreas de Preservação
Permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento
ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem)
metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e máxima de 30 (trinta)
metros em área urbana. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
§ 1o Na implantação de reservatórios d’água artificiais de que trata o caput, o
empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará Plano Ambiental de
Conservação e Uso do Entorno do Reservatório, em conformidade com termo de
referência expedido pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente Sisnama, não podendo o uso exceder a 10% (dez por cento) do total da Área de
Preservação Permanente. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
§ 2o O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório
Artificial, para os empreendimentos licitados a partir da vigência desta Lei, deverá ser
apresentado ao órgão ambiental concomitantemente com o Plano Básico Ambiental e
aprovado até o início da operação do empreendimento, não constituindo a sua
ausência impedimento para a expedição da licença de instalação.
§ 3o (VETADO).
Art. 6o Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando declaradas
de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com
florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes
finalidades:
I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de
terra e de rocha;
II - proteger as restingas ou veredas;
III - proteger várzeas;
IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção;
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V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou
histórico;
VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
VII - assegurar condições de bem-estar público;
VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares.
IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional.
(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).
[...]
Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia
ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de
concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67,
de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância
entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.
[...]

