
9.2Implantação de 
Unidade de Conservação

A
.criação de Unidades de Conservação 

 é 
 proporciona condições de pesquisa, monitoramento e educação 

ambiental e  uma das medidas mitigadoras mais eficientes para a reparação dos danos causados sobre a flora 
e a fauna locais. Por isso, este projeto visa destinar uma área com características florestais voltada à 
recuperação natural dos ambientes alterados pelo homem, à preservação dos ecossistemas regionais, à 
proteção da flora e da fauna, à proteção das espécies raras, à pesquisa científica e à educação ambiental e 
estabelecer a gestão da mesma, como compensação das modificações ambientais causadas pela UHE Itá.

Inicialmente foram selecionados, demarcados e adquiridos remanescentes da vegetação nativa da Floresta Estacional Decidual 
próximos ao lago, importantes como refúgio para a fauna deslocada durante o desmatamento e o enchimento do lago, sendo duas áreas 
maiores, as quais tiveram a anuência dos Órgãos Ambientais (FATMA e FEPAM) e foram imediatamente submetidas a uma fiscalização 
intensiva para garantir sua integridade.

A partir de várias discussões com os Órgãos Ambientais, estabeleceu-se inicialmente que a Unidade de Conservação da UHE Itá 
seria composta basicamente por duas áreas maiores: a primeira, no Estado de Santa Catarina, localizada na barra do rio dos 
Queimados-Concórdia e mais uma ilha resultante da formação do lago, totalizando 735 ha; a segunda área, no Estado do Rio Grande 

do Sul, na foz do Lajeado Teixeira Soares-Marcelino 
Ramos, com 452 ha.

    A Estação Ecológica Estadual Barra dos 
Queimados como é denominada a porção catarinense 
da Unidade de Conservação, está localizada na área 
de influência direta do empreendimento. Embora 
pequena, representa um dos poucos remanescentes 
da Floresta Estacional Decidual (Floresta do rio 
Uruguai) no Estado de Santa Catarina e abriga 
importantes espécies da fauna regional.

      Sua implantação cria condições para estudos 
de recuperação do ecossistema original, através do 
conhecimento da sucessão vegetal espontânea e 
induzida em suas zonas de recuperação. Permite 
introduzir, como estratégia de educação ambiental, 
uma abordagem histórica da devastação da Floresta 
do rio Uruguai paralela ao processo de colonização da 
região e uma adequação de atividades que lançam 
efluentes poluentes no rio dos Queimados, entre 
outras atividades econômicas compatíveis com a 
conservação ambiental.

  O Parque Natural Municipal Teixeira Soares é denominada a porção gaúcha da Unidade de Conservação. Embora relativamente 
pequeno (452 ha), no contexto da Floresta Estacional Decidual (Floresta do rio Uruguai) tão ameaçada, representa um importante 
remanescente no Rio Grande do Sul, ampliado pelos demais remanescentes incorporados à faixa ciliar, aumentando as áreas 
protegidas e formando corredores ecológicos.

Sua posição estratégica entre duas áreas tombadas pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul contribui na 
política de criação de corredores ecológicos e sua implantação cria condições para estudos de recuperação do ecossistema original, 
através do conhecimento da sucessão vegetal em suas zonas de recuperação. Permite a introdução da educação ambiental como uma 
abordagem histórica da devastação da Floresta do rio Uruguai e uma adequação de atividades de turismo ecológico e rural, entre outros 
projetos de desenvolvimento integrado aos objetivos da conservação ambiental.

Os Planos de Manejo da Estação e do Parque definem que suas gestões sejam compartilhadas entre a FATMA e a FEPAM e um 
Conselho de Gestão composto por representantes das universidades e demais instituições locais, prefeitura, associações de 
comunidades e GERASUL. Propõem um Zoneamento que recomenda procedimentos e usos compatíveis com as características e 
vocações de cada área e define as Normas Gerais de Manejo de caráter restritivo para evitar danos ao patrimônio: nenhum animal 
silvestre pode ser capturado ou mantido em cativeiro, nenhuma espécie exótica poderá ser introduzida, as atividades de uso público e 
as de pesquisa deverão ser monitoradas, entre outras. 

Ambos deverão ser criados formalmente através de Decreto. A Estação está recebendo a implantação do CEAPA (Centro de Apoio à 
Pesquisa Ambiental  CEAPA  Projeto 9.3) e o Parque deve receber a implantação do Centro de Visitantes Casa Italiana: infra-estruturas 
básicas composta por alojamento e espaços que sirvam de apoio aos estudos, pesquisas e atividades práticas de educação ambiental 
a serem desenvolvidos.
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