
Faixa de
vegetação ciliar

LARGURA DE PROTEÇÃO CILIAR:

ASPECTOS FÍSICO-BIÓTICOS

No que se refere aos aspectos físico-bióticos, os estudos 
disponíveis estabelecem como largura adequada à proteção 
dos corpos d’água, uma faixa de proteção ciliar mínima de 
trinta metros, variável de acordo com as condições 
específicas em cada caso.

O processo de estudo para determinação dessa faixa iniciou 
em 5 de maio de 1980, quando o chefe do Departamento 

do Projetos do Rio Uruguai, engº Marcos Antonio 
Schwab, contratou a UFSCAR, representado pelo Prof. 
Samuel Murgel Branco, o qual elaborou um relatório 
técnico apresentando os principais impactos ambientais 
da Bacia do rio Uruguai. Neste documento são referenciadas 
a situação florestal das margens do rio Uruguai e locais de 
inundação. Neste mesmo documento é sugerido pelo 
professor uma faixa de proteção ciliar de 40 m.

Face às várias discussões existentes sobre a largura de 
Proteção Ciliar ao redor do futuro reservatório da UHE Itá, 
foi elaborado um documento sem data específica, mas com 
referência ao ano de 1996, a fim de organizar os funda-
mentos utilizados pela Eletrosul na tomada de decisão e os 
principais documentos existentes sobre o assunto.

Para o cumprimento de seus objetivos, foi-lhe outorgado 
pelo Decreto Federal nº 88015, de 3 de janeiro de 1983,a 
concessão para o aproveitamento da energia elétrica do 

trecho do rio Uruguai, com o eixo do barramento 
localizado entre os municípios de Itá/SC e Aratiba/RS, 
respectivamente, a qual foi transferida ao Consórcio Itá 
através do Decreto nº1712, de 22 de novembro de 
1995.

Para determinar a largura dessa faixa e, portanto, da área 
a ser adquirida, foram analisados os aspectos físico-bióti-
cos, o aspecto socioeconômico e os aspectos da 
legislação.

Estabelecimento da largura de proteção ciliar do reservatório UHE Itá.

Em 17 de abril de 1990, em reunião efetuada nas dependências do Departamento de Meio Ambiente do Rio Grande
do Sul (DMA-RS), hoje Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM), foi apresentado ao órgão ambiental, pelos
os técnicos da Eletrosul e CNEC, as “DIRETRIZES E CRITÉRIOS ADOTADOS NA IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
DAS ÁREAS A SEREM PRESERVADAS E DAQUELAS COM REMANESCENTES DE VEGETAÇÃO NATIVA, PASSÍVEIS
DE SEREM INCORPORADAS À FAIXA DE VEGETAÇÃO CILIAR DO RESERVATÓRIO, ATRAVÉS DA SUA COMPRA
POR PARTE DA ELETROSUL”.

Em 21 de janeiro de 1991, através do ofício nº DMA/DRH/2183-90, o DMA-RS, solicitou à Eletrosul apresentar as decisões
tomadas em relação à faixa de proteção do futuro reservatório.



Na mesma apresentação de critérios a DMA-RS, salientou-se que a política da Eletrosul, no sentido de não limitar a aquisição
de áreas florestais remanescentes ligadas ao reservatório, até uma extensão predeterminada e sim até extensões que permitam
a manutenção desses remanescentes. Teve o propósito de garantir que essas áreas, unidas fisicamente a faixa de proteção,
mantivessem sua função ecológica.

Utilizou-se também na apresentação à DMA-RS, referências do EIA/RIMA do empreendimento, o qual descreve que o 
estabelecimento da faixa ciliar não se limita aos aspectos de proteção do corpo de água. Com eleito através do conjunto de
programas ambientais apresentados, está inserido na promoção do desenvolvimento socioambiental, com ênfase na
reorganização físico-territorial, na melhoria das condições socioeconômicas da população afetada e no uso racional dos
recursos naturais.

Em resumo, ao final dessa apresentação e com anuência do DMA-RS, a faixa ciliar do reservatório da UHE Itá teve o contorno
e larguras variadas, como um mínimo de 30m.

Ainda em complemento a sua determinação, a Eletrosul apoiou-se na legislação e nos estudos até então existentes, compatibilizando,
ao longo de todo o processo de tomada de decisão, os aspectos legais e técnicos socioambientais. Apresentou ainda como medidas de
controle e conservação os seguintes programas ambientais, como proposto no EIA/RIMA e aprovado pelo órgão ambiental:

PROPOSTA DE ÁREA TÉCNICA

A Eletrosul, a partir de proposta das áreas técnicas e por meio da sua Diretoria Executiva, estabeleceu, levando em consideração
os subsídios técnicos de campo, experiências existentes no Brasil e outros países e o documento RD-04210/86, de 17/10/86.
A proposta da cota de desapropriação do reservatório da UHE Itá e faixa de proteção do reservatório, segundo os
seguintes critérios:

Faixa de 30,00m ao longo do perímetro de todo o reservatório, a partir do nível 370,00m b) incluir os casos particulares
de núcleos urbanos situados em margens do reservatório de acordo com suas especificidades para análise da área de faixa
de proteção do reservatório.

A faixa deverá incluir as áreas remanescentes (não inundadas) das propriedades lindeiras que apresentam ou cobertura
vegetal significativa, ou restrição à sua exploração, ou valor paisagístico, ampliando assim a proteção ciliar do reservatório,
mediante um processo resultante das negociações da Eletrosul com os respectivos proprietários.



ASPECTO SOCIOECONÔMICO

Em termos de área agricultável, adotando-se os índices 
constantes do EIA/RIMA, de 50,7% da área das 
propriedades utilizada para agricultura, a porção a ser 
renunciada pelo aumento da largura da faixa em termos 
de área produtiva passaria de 910 ha para 3.400 ha, com 
uma perda adicional de 2.400 ha. Uma faixa com 100m 
de largura inviabilizaria 270% a mais de área utilizada 
que a faixa de 30m.

Com o critério adotado de 30m, cerca de 10% do total 
das propriedades atingidas pelo reservatório foram 
totalmente submersas, enquanto que as demais sofreram 
alagamentos parciais, provocando uma redução do 
tamanho médio das propriedades no entorno do lago.

Em 2005, o Horto Botânico da UHE Itá começou seus 
preparativos e aumentou sua produção de mudas para a 
retomada do projeto de revegetação faixa ciliar da Usina.

Em agosto de 2006 o projeto de revegetação da faixa 
ciliar, que tem amplitude de revegetar 1950 ha, através 
do plantio de 368.000 mudas, inicia suas atividades com 
a implantação de cerca para isolamento e proteção das 
mudas.

Cota de desapropriação

Área agricultávelO aspecto socioeconômico foi outro parâmetro 
considerado no estabelecimento da faixa de proteção ciliar 
da UHE Itá, tendo em vista as reivindicações e aspirações do 
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), antiga 
CRAB, no sentido de minimizar o impacto sobre as 
populações instaladas nas áreas a serem desocupadas.

Foi estabelecida, como cota de desapropriação, a linha 
correspondente a uma faixa de no mínimo 30m medidos a 
partir do nível máximo normal do reservatório (nível 
370,00m), ao longo de todo o perímetro do reservatório e 
à cota correspondente à cheia de 100 anos, de recorrência, 
adotando-se a linha mais externa e, desta forma, criando 
uma faixa de proteção ciliar ao redor da linha d’água.

Além do aspecto de defesa civil, outro aspecto analisado 
para a determinação da largura da faixa de proteção do 
reservatório, pesou significativamente a dimensão 
socioeconômica. O alargamento da faixa aumentaria o 
impacto sobre as populações instaladas e desenvolvendo 
suas atividades na área a ser desocupada.

Para efeito demonstrativo, alguns aspectos foram 
analisados, comparando-se a largura adotada de 30m com 
uma largura de 100m. A área da faixa de 30m é de 2.259 
ha. Com uma faixa de 100m a área passaria para um total 
de 6.714 ha, ou seja, 335% superior.



FORMAÇÃO DA FAIXA CILIAR E PROTEÇÃO DAS ÁREAS CRÍTICAS

O Horto Botânico da Usina Hidrelétrica Itá foi implantado 
em 1986 para fornecer mudas para a arborização da cidade 
de Itá, para os núcleos relocados e para recuperação de 
áreas degradadas. A partir de abril de 1999, passou a 
fornecê-las para o plantio da faixa ciliar.

Possui capacidade para produzir 100.000 mudas/ano, 
incluindo as sementes em estoque e as mudas em 

produção. As mudas são originárias de sementes 
coletadas de árvores da região de abrangência do lago da 
UHE Itá (manutenção do banco genético). As sementes 
são selecionadas e armazenadas, conforme o poder 
germinativo de cada espécie, e produzidas seguindo 
todas as recomendações técnicas exigidas para um bom 
desenvolvimento no campo.

Horto botânico da usina hidrelétrica Itá

Originalmente, a região onde se insere o reservatório era 
coberta por uma Floresta Estacional Decidual. Um 
acelerado processo de ocupação agrícola, baseado em 
culturas de subsistência, suinocultura e avicultura, a partir 
dos anos 40, reduziu a floresta natural a remanescentes 
dispersos em pequenas manchas descontínuas.

Portanto, este projeto é um conjunto de ações que visa 
preservar e/ou implantar uma faixa de vegetação nativa em 
todo o contorno do reservatório, incorporando a ela os 
remanescentes florestais e capoeiras contíguas.

Pretende, também, juntamente com os Programas de 
Fomento a Atividades Agropecuárias, Conservação do Solo 
e Educação Ambiental, fomentar o reflorestamento das 
áreas de preservação permanente nas propriedades 
lindeiras.

A implantação de uma faixa de proteção ciliar de 30m de 
largura medidos horizontalmente, ao redor de todo o 
reservatório da UHE Itá, constitui uma medida de proteção 
à qualidade das águas do reservatório, pois atua como 
barreira natural contra o escoamento de agrotóxicos, 
melhorando a fixação do solo e contribuindo para a 
recomposição da diversidade florística da região.             
Com o passar dos anos, irá formar uma faixa contínua de 

floresta ligada a outros remanescentes florestais ainda 
existentes.

As etapas de implantação são: mapeamento e 
quantificação das áreas, demarcação física da faixa, 
produção de mudas, implantação do Projeto Piloto, 
recomposição da faixa ciliar e monitoramento e 
fiscalização.

Em maio de 1995 iniciou-se a implantação de uma 
unidade piloto da faixa ciliar numa área de 4.000m², 
onde foram plantadas 395 mudas de 19 espécies nativas. 
O plantio foi realizado com todos as técnicas de 
coroamento, tutoramento, combate a formigas, 
vadubação e, após alguns meses, de replantio.

A manutenção foi mantida por dois anos e depois disso 
não se realizou mais nenhuma intervenção objetivando 
acompanhar o desenvolvimento das espécies. As mudas 
tiveram ótimo desenvolvimento e regeneração natural e 
atualmente, após cinco anos da implantação, nasceram e 
se desenvolveram mais 115 espécies de árvores nativas, 
entre elas 8 diferentes das que haviam sido plantadas.

A partir desta experiência iniciou-se em abril de 1999 o 
plantio da faixa ciliar (2259 ha), efetuado, através de formas 
distintas de acordo com o tipo de área a ser reflorestada:

 

 

Tipos de áreas a serem reflorestadas

Em áreas sem cobertura florestal, onde o plantio é feito de forma aleatória, mas seguindo as curvas de nível.
O espaçamento utilizado é de 4 m, podendo ser aumentado no caso de se encontrar alguma espécie nativa já em
desenvolvimento. As espécies escolhidas possuem características heliófitas e pioneiras, devido a sua adaptação à
insolação direta. As espécies frutíferas e as típicas de mata ciliar são localizadas junto ao lago, pois os frutos servirão
de alimento para os peixes e outros animais. As árvores consideradas nobres são plantadas na parte intermediária e
próximo ao limite externo da faixa.

FLORESTAMENTO (1136HA) 

Em áreas de capoeiras e floresta primária degradada, onde é utilizado o Sistema de Andersen, ou seja, as mudas são
plantadas em grupos de 5, num espaçamento de 2x2 m entre elas e 10 m entre cada grupo. As espécies plantadas são
selecionadas entre as tolerantes ao sombreamento (umbrófilas ou clímax).

ADENSAMENTO (340 HA)

Tratamento dispensado em áreas de capoeira e de floresta primária. Observou-se que as espécies que estão se
desenvolvendo espontaneamente são pouco diversificadas e algumas não são típicas, por isso é necessário dar
continuidade ao plantio para haver uma maior diversidade de espécies e adaptação das mesmas ao ambiente, na
consolidação da mata ciliar.

REGENERAÇÃO NATURAL (773 HA)
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