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INTRODUÇÃO

O presente Relatório tem como objetivo fundamental apresentar, de modo sistemático 

e de fácil compreensão a todas as partes interessadas, as atividades desenvolvidas em 

2014 na área de gestão ambiental, sociopatrimonial e de relacionamento com a socieda-

de, referentes à operação da Usina Hidrelétrica Itá, em cumprimento às condicionantes da 

Licença de Operação nº 68/99, emitida em 1999 e renovada em 20 de outubro de 2010.

Por partes interessadas, entende-se, primordialmente, o Poder Público, expresso pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), autar-

quia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente responsável pelo licenciamento da 

Usina Hidrétrica Itá. Cabe ao Poder Público a função de controlar, monitorar e fiscalizar as 

ações que interferem nos recursos naturais.

Além de cumprir as exigências do licenciamento junto ao Poder Público, o Consórcio 

Itá pretende, através deste Relatório, compartilhar as informações à respeito da gestão 

ambiental e sociopatrimonial desenvolvidas pela Tractebel Energia com outras partes in-

teressadas, principalmente localizadas na área de influência do empreendimento.

Cabe ressaltar ainda que a Usina Hidrelétrica Itá, desde o ano de 2002, desenvolve suas 

atividades com base no seu Plano de Gestão Ambiental e Sociopatrimonial Corporativo 

– PGASP e que, desde 2004, tem certificado seu Sistema Integrado de Gestão da Quali-

dade e Meio Ambiente segundo os padrões da NBR ISO 14.001 e 9.001 e OHSAS 18.001.

Importante esclarecer que atividades da Usina Hidrelétrica Itá como o monitoramento das 

águas superficiais, monitoramento e manejo da ictiofauna, monitoramentos de hidrossedi-

mentologia, de climatologia, de hidrologia e de sismologia são desenvolvidas em conjunto 

com a Usina Hidrelétrica Machadinho, já que se tratam de aproveitamentos localizados 

em áreas contíguas na bacia hidrográfica do rio Uruguai e ambas operadas pela Tractebel 

Energia. A gestão integrada desses programas representa uma série de vantagens não só 

em termos práticos quanto à sua operacionalização, mas principalmente em relação aos 

resultados mais consistentes, aspectos evidenciados no presente documento.

O escopo deste Relatório está dividido em quatro partes:

• Parte I - Gestão Ambiental

• Parte II - Gestão Patrimonial

• Parte III - Relacionamento e Comunicação com a Sociedade

• Parte IV - Condicionantes





Gestão Ambiental
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1. INTRODUÇÃO

Os estudos climáticos realizados na área de influência da Usina Hidrelétrica Itá, 

durante o ano de 2014, tiveram por objetivo analisar o padrão de clima predomi-

nante e investigar possíveis alterações do clima da referida área.

A análise do clima foi realizada a partir do monitoramento das condições diárias 

do tempo no sul do Brasil e dos dados das estações meteorológicas, conforme a 

Tabela 1. Para a verificação de possíveis anomalias dos principais elementos do 

clima da área foram utilizados dados da estação convencional de Campos Novos.

Tabela 1 – Informações das estações meteorológicas

Estação Latitude Longitude Alt. (m)

Campos Novos Convencional 27º23’00’’S 51º12’56’’W 964,0

Celso Ramos Automática 27º38’06’’S 51º19’55’’W 756,0

Concórdia Automática 27º18’47’’S 51º59’32’’W 585,0

Barragem Itá Automática 27º16’24’’S 52º23’20’’W 430,0

Barragem Machadinho Automática 27º31’09’’S 51º47’45’’W 775,0

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1 MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS

Para manter as estações meteorológicas em operação e obter dados quantitativos 

e qualitativos foram realizadas visitas rotineiras para serviço de manutenção de 

equipamentos e do local (limpeza do terreno), num total de 22 visitas, conforme 

a Tabela 2.

Tabela 2 – Quantidade de visitas técnicas realizadas durante o ano de 2014.

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Celso Ramos 1 1 1 1 1

Concórdia 1 1 1 1 1 1

Barragem Itá 1 1 1 1 1 1

Bar. Machadinho 1 1 1 1 1

1MONITORAMENTO CLIMÁTICO
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2.2 MONITORAMENTO DOS DADOS

Os dados diários registrados nas estações meteorológicas de Celso Ramos, 

Concórdia, Barragem Itá e Barragem Machadinho foram analisados mensalmente, 

na forma de gráficos e tabelas. A partir destes, foi avaliado a influência dos sis-

temas atmosféricos em cada elemento climático das estações analisadas no 
decorrer do ano de 2014.

2.3 ESTUDO DO CLIMA E IDENTIFICAÇÃO DE ANOMALIAS CLIMÁTICAS

Foram  analisadas  as  condições atmosféricas na área de influência da Usina 

de Itá e os elementos do clima como: as médias, totais e anomalias mensais da 

precipitação, temperatura e umidade do ar, do ano de 2014.

3. RESULTADOS 

No ano de 2014, as condições de TSM (Temperatura da Superfície do Mar) ficaram 

dentro da normalidade climática. Isso significa que os sistemas meteorológicos 

que atuaram no sul do Brasil não sofreram interferências dos fenômenos globais 

La Niña e El Niño. Mesmo assim, ocorreram alterações na dinâmica dos sistemas 

atmosféricos regionais que se manifestaram no comportamento das condições 

de tempo na área de influência da Usina. Assim, as chuvas foram irregulares, com 

meses mais chuvosos e outros mais secos, em todas as estações meteorológicas.  

Os meses de março, abril, junho, setembro e dezembro foram os mais chuvosos, 

com anomalias positivas, conforme a Figura 1. Entre estes, destaca-se o mês de 

junho, devido, principalmente, às chuvas fortes e persistentes que ocorreram na 

área, entre os dias 25 e 27. Os meses de fevereiro, julho, agosto e outubro ficaram 

com totais mensais abaixo da média climatológica em todas as estações meteo-

rológicas (Figura 1), sendo que outubro foi o mês que apresentou maior anomalia 

negativa. Essa condição de outubro foi forçada por um bloqueio atmosférico que 

dificultou a atuação dos sistemas produtores de chuvas na maior parte do sul do 

Brasil e na área de influência da Usina.
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Anomalias de precipitação em 2014

Figura 1 - Anomalias de Precipitação

O comportamento das temperaturas correspondeu à dinâmica das massas de ar 
e de fatores como a nebulosidade, umidade e precipitação, resultando em tem-
peraturas mínimas mais baixas e máximas mais elevadas na maioria dos meses, 
conforme as Figuras 2 e 3.

Comparando as anomalias das temperaturas mínimas e máximas (Figuras 2 e 3) 
verifica-se que as  anomalias das mínimas foram mais expressivas, especialmen-
te nas estações da Barragem Itá e Celso Ramos e, das máximas na estação da 
Barragem Machadinho. Para esses casos, as condições locais de tempo, como 
a presença nevoeiros e cobertura de nuvens, favorecidas, em parte, pelo efeito 
do uso do solo e pelo modulado do relevo, interferiram decisivamente para es-
sas variações. Assim, nas estações Barragem Itá, Celso Ramos e Concórdia, as 
condições de tempo no início do dia, quando ocorrem as temperaturas mínimas, 
foram mais estáveis, com menor cobertura de nuvens. Isso favoreceu a maior 
perda radiativa e o declínio mais acentuado da temperatura, com destaque para 
a estação Celso Ramos. Por outro lado, na Barragem Machadinho, as condições 
foram mais favoráveis à formação de nevoeiros e nebulosidade, resultando em 
anomalias positivas de temperaturas mínimas. As temperaturas máximas apre-
sentaram anomalias positivas mais elevadas nos meses de janeiro, fevereiro e 
outubro (Figura 3), devido a forte estabilidade atmosférica que causou poucas nu-
vens e chuvas abaixo da média (Figura 1). Entre os meses de março e julho ocor-
reram algumas anomalias negativas de temperaturas máximas, devido a presença 
de nuvens mais persistentes no período da tarde e também pelo efeito da chuva, 
visto que foi um período que predominou chuvas acima da média.
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Anomalias de temperatura mínima em 2014

Figura 2 – Anomalias de Temperatura Mínima.

Anomalias de temperatura máxima em 2014

Figura 3 – Anomalias de Temperatura Máxima.

Na área de influência da Usina a umidade relativa do ar é elevada no período 

noturno e mais baixa no período da tarde. Essa condição é verificada inclusive em 

períodos secos, porém a umidade da tarde pode registrar porcentagem crítica, 
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inferior a 30%. Nas condições de tempo muito instável a umidade se mantém 

elevada enquanto esse tipo de tempo persistir.

Em 2014, a umidade relativa do ar ficou mais elevada na maioria dos meses, com 

anomalias positivas, conforme a Figura 4. O mês de junho foi o mais úmido, 

apresentando anomalia positiva máxima em torno de 15% na estação Concórdia 

(Figura 4). A condição de umidade mais elevada no mês de junho está associada 

à presença de instabilidades (com muitas nuvens e chuvas mais frequentes e aci-

ma da média), na área de influência da Usina, conforme a Figura 1.

Os meses de fevereiro e outubro apresentaram anomalias positivas mais modes-

tas e inclusive negativas na estação Barragem Itá (Figura 4). Essa condição foi 

devido, em parte, ao predomínio de tempo estável, com registro de chuvas abaixo 

da média, conforme a Figura1. Ainda conforme a Figura 1, o mês de julho foi de 

chuvas abaixo da média, porém com anomalias positivas para a umidade relativa 

do ar. Essas anomalias resultaram da intensa nebulosidade que atingiu a área 

de influência da Usina, devido a circulação marítima provocada por vários siste-

mas de alta pressão que passaram pelo litoral sul do Brasil.

Entre as estações meteorológicas, a que registrou umidade mais alta foi Concór-

dia, seguida  pela  estação  da  Barragem  Machadinho. A  menor porcentagem 

média foi registrada em quase todos os meses do ano na estação Barragem Itá.

Anomalias de umidade relativa em 2014

Figura 4 – Anomalias de Umidade Relativa do Ar.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do ano de 2014 as condições climáticas na área de influência 

da Usina Hidrelétrica Itá foram influenciadas pelos sistemas atmosféricos que 

normalmente atuam no sul do Brasil, sem interferências dos fenômenos globais 

El Niño e La Niña. Mesmo assim, foram registradas variações climáticas nos 

elementos do clima: a precipitação ocorreu de forma irregular, no tempo e no 

espaço, devido a períodos mais prolongados de forte estabilidade e ocorrência 

de eventos de chuvas fortes. As temperaturas mínimas ficaram mais baixas e 

as máximas mais elevadas, caracterizando amplitude térmica alta, especialmente 

em períodos mais secos da primavera e verão. A umidade relativa do ar manteve-

se mais elevada na maioria dos meses, mesmo naqueles em que a estabilidade 

atmosférica predominou. A diminuição do porcentual foi registrada nos meses de 

fevereiro  e  outubro,  tendo  como  forçante  o  comportamento das  chuvas  que 

ficaram abaixo da média.

As diferenças entre os elementos do clima de cada estação meteorológica estão 

associadas  a  fatores  como  o  uso  do  solo  e  o  modelado  do  relevo  que 

desenvolvem algumas particularidades que acabam constituindo microclimas 

distintos.

As variações climáticas verificadas neste ano de 2014 na área de influência da 

Usina Hidrelétrica de Itá são frequentes em anos de “neutralidade climática” em 

que as águas superficiais do Pacifico Equatorial apresentam comportamento nor-

mal.

O período do pós-enchimento da UHE Itá está coincidindo com um ciclo global 

que está mais seco e com chuvas irregulares, mas que poderá tornar-se mais 

úmido  e  mais  chuvoso  no  decorrer  dos  anos.  Como  o  lago  é  uma  fonte 

contribuinte de vapor d’água é preciso monitorá-lo climatologicamente por um 

longo período, especialmente nos ciclos em que a atmosfera estiver mais úmida 

na região.

Com as variações climáticas observadas até o momento, o comportamento dos 

elementos climáticos se apresenta dentro da normalidade para estas condições, 

na área de influência da Usina Hidrelétrica de Itá.
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MONITORAMENTO SISMOLÓGICO

1. INTRODUÇÃO

O estudo Sismológico consiste no monitoramento das atividades sísmicas natu-

rais e induzidas ocorridas na área de influência do reservatório da UHE Itá, obtido 

através da Rede Sismológica de Itá e Machadinho (RSIM).

Este documento tem por finalidade apresentar os resultados do monitoramento 

sismológico efetuado na área do citado reservatório, bem como apresentar infor-

mações relativas à instalação de novos equipamentos nas estações sismológicas.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Os dados inerentes às atividades sísmicas na área de influência do Reservatório 

da UHE Itá foram coletados entre 18 de outubro de 2013 e 17 de outubro de 2014, 

obtidos através da RSIM, composta de 6 estações de monitoramento: (IT1, IT4 e 

IT9 e MC1 (temporária), MC9 e BCM2, instaladas na área do reservatório de Itá e 

de Machadinho, respctivamente.

A Figura 01 ilustra a localização das estações da RSIM na área do reservatório 

de Itá.

2
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Figura 1 – Sismicidade na área do reservatório de Itá entre 18.10.2013 e 17.10.2014 – Grupos de 
epicentros.

A coleta dos dados segue as instruções da planilha de campo, contendo a se-

quência de tarefas a serem executadas a cada visita à estação, de modo que se 

possa avaliar o desempenho dos equipamentos. São anotados, também, e toda 

atividade desenvolvida durante os trabalhos de campo e os problemas observa-

dos. Além disso, em complemento a estas informações, são utilizados os arqui-

vos “log” (diário do equipamento) gerados pelo software de coleta dos dados, onde 

são apresentadas todas as atividades efetuadas pelo digitalizador.

Os dados foram coletados por técnicos da FUNDAGRO1 e da TRACTEBEL e, 

posteriormente, encaminhados ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Esta-

do de São Paulo (IPT) para que fossem realizados os devidos processamentos 

e análises do material. A equipe da FUNDAGRO realizou sua última coleta em 

junho de 2014, sendo que a nova equipe, sob supervisão da TRACTEBEL, assu-

miu a responsabilidade da coleta e manutenção das estações sismológicas na 

segunda quinzena de novembro de 2014, já executando a instalação de novos 

equipamentos.

1 Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado de Santa Catarina.
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O método de análise utilizado baseia-se nas técnicas empregadas pela Sismologia 

para a análise dos dados obtidos por meio de estações digitais triaxiais, com a 

utilização de softwares específicos. A rotina de análise foi mantida, não ocorrendo 

perdas que comprometessem o acompanhamento do desempenho das estações 

e a interpretação dos registros

3. RESULTADOS

Neste período de análise houve continuidade do registro da sismicidade iniciada 

em 15 de dezembro de 1999. Foram registrados 69 sismos, sendo possível a 

determinação dos epicentros de 32 deles, cujas localizações são mostradas na 

Figura 01. Os sismos registrados pertencem aos Grupos de epicentros 1, 4 e 9, 

definidos para a sismicidade registrada na área deste reservatório. 

Para visualização do comportamento temporal da atividade, quanto ao número de 

eventos registrados e à energia liberada (magnitude), foram construídos os histo-

gramas apresentados nas Figuras 02, 03 e 04, respectivamente, para os Grupos 

1, 4 e 9. A variação do nível d’água do reservatório é apresentada conjuntamente.

Figura 2 – Distribuição temporal do número de eventos, energia liberada e nível do reservatório para 
a sismicidade na área do reservatório de Itá – Grupo 1.
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Figura 3 – Distribuição temporal do número de eventos, energia liberada e nível do reservatório para 
a sismicidade na área do reservatório de Itá – Grupo 4.

Figura 4 – Distribuição temporal do número de eventos, energia liberada e nível do reservatório para 
a sismicidade na área do reservatório de Itá – Grupo 9.
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Na área do Grupo 1 tem-se:

•	 30 eventos detectados, com 14 epicentros determinados; e

•	 a maior magnitude foi de 1,2 ML.

Vários eventos distantes da ordem de 20 km da Estação IT9, que mesmo não sen-

do possível determinar adequadamente a sua localização, foram considerados 

como pertencentes ao Grupo 1 pelo histórico deste tipo de evento e a sismicida-

de desta área do reservatório de Itá.

Para o Grupo 4 tem-se:

•	 11 eventos detectados, com 2 epicentros definidos; e

•	 a magnitude máxima de 0,6 ML.

No Grupo 9 tem-se:

•	 28 eventos detectados, com 16 epicentros definidos; e

•	 a magnitude máxima de 0,5 ML.

Na Figura 01 pode-se observar a ocorrência de 4 eventos, sendo 2 do Grupo 1 e 

2 do Grupo 4, identificados por elipses. Isto pode indicar uma expansão da área 

sísmica neste reservatório.

Para todos os grupos de epicentros, a distribuição temporal apresentou o mesmo 

comportamento observado nos últimos anos. Embora o número de eventos tenha 

sido pequeno, o tamanho tem se mantido da mesma ordem de grandeza.

A distribuição do número de eventos em função da magnitude é apresentada na 

Figura 05, onde se verifica que a maioria deles (88 %) continua apresentando 

magnitudes menores do que 0,6 ML.
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Figura 5 – Distribuição do número de eventos em função da magnitude para a área do reservatório 
de Itá entre 18.10.2013 e 17.10.2014.

Cabe ressaltar que o baixo número de eventos registrados e sua distribuição 

geográfica podem estar relacionados com o não funcionamento adequado das 

estações sismológicas da RSIM.

No intervalo de 18 de outubro de 2013 a 17 de outubro de 2014, não ocorreu 

sismo significativo na área, pois a magnitude máxima registrada neste período foi 

menor do que 2,5 ML.

Para o citado intervalo de monitoramento não houve informação de novos tremo-

res sentidos pela população local de Marcelino Ramos e da análise dos registros 

das Estações MC1 e IT9 não tem o registro de sismo com epicentro nesta área. 

Com base no histórico da sismicidade local, o Ministério Público do Estado do 

Rio Grande do Sul atendeu uma solicitação da  TRACTEBEL de desativação da 

Estação MC1, que foi realizada em 25 de novembro de 2014.

3.1  SISMOS REGIONAIS NATURAIS

A RSIM entre 18 de outubro de 2013 e 17 de outubro de 2014 registrou 4 eventos 

naturais, sendo 2 regionais e 2 locais, com magnitudes entre 0,7 e 2,8 na Escala 

Richter, cujos parâmetros e localização são mostrados na Figura 06. A título de 

ilustração são mostrados os registros dos eventos locais.
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Nº Data Horário - UT Local Magnitude

1 30.01.2014 15:00 Ibiruba, RS 2,8

2 16.02.2014 11:27 Nova Alvorada, RS 2,2

3 11.03.2014 21:59 D = 62 km da IT1 1,3

4 22.07.2014 01:00 Arvoredo, SC 0,7

Figura 7 – Parâmetros e localização dos sismos naturais registrados pela RSIM entre 18.10.2013 e 
17.10.2014.

Ressalta-se que os telessismos (eventos com epicentros a mais de 1000 km da 

estação sismológica), embora registrados, não são avaliados, porque o estudo 

visa caracterizar a sismicidade ocorrida nas áreas dos aproveitamentos hidrelé-

tricos de Itá e Machadinho. Aqueles com epicentros no território brasileiro são 

analisados visando contribuir com mais informações para melhor caracterização 

da sismicidade brasileira.
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4. INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA RSIM

Em função da necessidade de modernização e da detecção de problemas apre-

sentados por alguns equipamentos, iniciou-se o processo de substituição e reati-

vação das estações da RSIM, o qual destaca-se as seguintes ações:

4.1. AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS SISMOGRÁFICOS PARA AS ESTAÇÕES IT1 E 
BCM2

Foram instalados em novembro de 2014, nas Estações IT1 (reservatório de Itá) e 

BCM2 (reservatório de Machadinho) os conjuntos sismográficos novos. Os equi-

pamentos são da marca RefTek – Refraction Tecnology (norte americana) e são 

compostos por:

•	 digitalizador, modelo DAS130-01/3, 3ª geração, de alta resolução, com 3 ca-

nais de registro, 24 bits;

•	 sistema de gravação de dados em memórias flash, capacidade máxima de 

gravação de 16 GB (com quatro unidades, sendo duas instaladas na estação 

e as outras duas para troca na coleta dos dados);

•	 sismômetro, modelo SIS151-30A, triaxial e de banda larga (30 s a 50 Hz);

•	 relógio GPS, modelo 130-GPS/02; e

•	 controle e operação da estação com a utilização de software instalado num 

iPod.

Quanto ao sistema de alimentação, painel solar de 75 W e regulador de tensão, 

foram mantidos os que estavam em uso nas estações e, as baterias seladas es-

tacionárias de 12 VCC-100 Ah, substituídas por novas. Reaproveitaram-se, tam-

bém, os abrigos utilizados pelos antigos equipamentos, os quais necessitaram, 

apenas, da readequação da proteção térmica dos sensores.

Os técnicos responsáveis pela operação da estação sismológica participaram 

de todas as atividades de instalação dos equipamentos, pois ao mesmo tempo 

foram treinados (cuidados com os equipamentos, instalação/substituição, fun-

cionamento e operação, manutenção preventiva, procedimentos para coletas e 

envio dos dados). 

O início de funcionamento dos novos equipamentos ocorreu em 20 de novembro 

de 2014, às 13 h e 9 min na Estação IT1, e 21 de novembro de 2014, às 18 h e 

41 min, na Estação BCM2, ambas em horário universal.

4.2. REATIVAÇÃO DA ESTAÇÃO MC9 

O processo de reativação da Estação MC9 encontra-se em andamento. Já foi pro-

videnciada a liberação do local junto ao proprietário, bem como a transferência dos 
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equipamentos da Estação BC7 outorgada pela FATMA – Fundação do Meio Am-

biente do Estado de Santa Catarina e pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que compunha o monitoramento 

sismológico dos reservatórios de Barra Grande e Campos Novos (estação liberada).

4.3. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTAÇÃO IT4

O processo de aquisição de equipamentos novos para a Estação IT4 encontra-se 

em andamento. Enquanto isso, os antigos equipamentos da Estação IT1 foram 

transferidos para o IPT, com a finalidade de que se realizem análises e a averi-

guações sobre possibilidade da reutilização temporária destes equipamentos na 

Estação IT4.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na área do reservatório de Itá, continuaram sendo registrados sismos (69 even-

tos; 32 epicentros determinados), com epicentros na metade inicial do lago, nas 

áreas definidas como Grupos 1, 4 e 9, cuja maior magnitude foi de 1,2 ML (88 % 

são menores do que 0,6 ML), com uma distribuição temporal, tanto no número 

de eventos, como na energia liberada, com o mesmo comportamento observado 

nos últimos 5 anos. 

Por outro lado, deve se considerar que, durante o período compreendido nesse 

relatório, o funcionamento da Rede Sismológica de Itá e Machadinho não apre-

sentou-se satisfatório, visto que 3 estações (IT4, BCM2 e MC9) continuaram de-

sativadas por problemas no digitalizador e o DAS e/ou DRS das Estações IT1 e 

MC1 também apresentaram problemas nos procedimentos de gravação e leitura 

dos dados sismológicos.

Contudo, considerando as melhorias já implantadas na RSIM, ou as que estão em 

processo de implantação, a auscultação sismológica na área dos reservatórios de 

Itá e Machadinho deverá ser mantida com a atual rede sismológica, em função 

da continuidade dos registros de sismos induzidos, da distribuição temporal e 

geográfica da sismicidade e das características dos eventos.

Na análise realizada no período compreendido entre outubro de 2013 e outubro 

de 2014 não houve registros nas Estações MC1 e IT9 de sismos com epicentros 

nas proximidades de Marcelino Ramos (RS) , assim como não houve registro de 

informações sobre novos tremores nesta área sentidos por parte da população 

local. Por esta razão, em virtude do histórico sísmico local, o Ministério Público 

do Estado do Rio Grande do Sul atendeu à solicitação da TRACTEBEL de desati-

vação da Estação MC1, que foi realizada em 25 novembro de 2014.
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1. INTRODUÇÃO

Em 2014, intensificaram-se as ações sobre as ocorrências de processos erosi-

vos, tanto a montante, quanto a jusante do Barramento da UHE ITÁ. As verifica-

ções dos processos erosivos das margens vêm sendo realizado com frequência 

mensal, objetivando avaliar e classificar os processos quanto a significância e a 

necessidade de intervenção.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1  ÁREAS EM VERIFICAÇÃO 

Mensalmente a equipe de fiscalização ambiental e sociopatrimonial realizam o 

diagnóstico na linha marginal do reservatório e a jusante, por meio de vistorias, a 

fim de identificar e avaliar a evolução de processos erosivos.  Os pontos e/ou tre-

chos identificados são georreferenciados e relatados em formulários específicos, 

chamados de resumo executivo (RE).

A Quadro 01 lista a relação dos pontos de amostrados com suas respectivas 

coordenadas UTM, e a Figura 01 ilustra a localizações dos pontos no Reservató-

rio da UHE Itá.

Quadro 01 - Principais pontos de verificação dos processos erosivos nas margens. 

Localização dos pontos vistoriados

Área Localização Coordenadas UTM(m)

E N

A Dique I – Aratiba 362730 6981060

B Dique II – Aratiba 362911 6980087

C Foz do rio Novo - Aratiba 372125 6977432

D Porto Ita – Itá 367200 6981830

E Três Pinheiros - Mariano Moro 388654 6977745

F Volta Fechada - Aratiba 373106 6979870

3 VERIFICAÇÃO E CONTROLE 
DOS PROCESSO EROSIVOS
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Localização dos pontos vistoriados

Área Localização Coordenadas UTM(m)

G - Estaca 01 Linha Simon – Ita - SC 364534 6979460

H - Estaca 02 Linha Simon – Ita - SC 364532 6979458

I - Estaca 03 Volta Fechada – Aratiba - RS 375338 6984073

J- Estaca 04 Baixo São Luiz – Concórdia - SC 390465 6976215

K - Estaca 05 Linha Estreito - Marcelino Ramos -RS 407441 6965587

L - Estaca 06 Linha dos Vicentes – Alto Bela Vista - SC 406881 6963118

M - Estaca 07 Linha Formenton – M. Ramos - RS 413436 6955537

N - Jusante da 
Barragem

Margem esquerda e direita da jusante da 
barragem

362968 6982751

O – Em frente a 
Foz do Rio Paloma

Encostas da margem direita em frente 
à foz do rio Paloma 361781 6980634

Figura 01 – Localização das áreas com processos erosivos das margens ao longo do reservatório e 
jusante da UHE Itá.
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No ano de 2014 foram realizadas 12 vistorias, conforme apresentado no Quadro 2.

Quadro 02 – Vistorias realizadas

Identificação Data

Resumo Executivo Nº 121001574 08/01/2014

Resumo Executivo Nº 121001615 03/02/2014

Resumo Executivo Nº 121001643 25/03/2014

Resumo Executivo Nº 121001695 24/04/2014

Resumo Executivo Nº 121001759 12/05/2014

Resumo Executivo Nº 121001764 20/06/2014

Resumo Executivo Nº 121001835 04/07/2014

Resumo Executivo Nº 121001860 06/08/2014

Resumo Executivo Nº 121001893 10/09/2014

Resumo Executivo Nº 121001942 08/10/2014

Resumo Executivo Nº 121001963 14/11/2014

Resumo Executivo Nº 121002012 18/12/2014

O detalhamento das inspeções realizadas nas 15 áreas está apresentado no Qua-

dro 03.

Quadro 03 – Detalhamento das vistorias realizadas em 2014.

Área Localização Descrição

A Dique I – Aratiba/RS

Área coberta por vegetação rasteira apresentando indícios 

de regeneração. Observa-se pequenos arrastes de solo.  

Mantem-se a vistoria no local a fim de avaliar a evolução.

B Dique II – Aratiba/RS

A área coberta por vegetação de médio porte. A inspeção 

visual realizada na área, não demonstrou nenhum indício de 

erosão. 

C
Foz do rio Novo - 

Aratiba/RS

Na inspeção realizada, não se observou indícios de proces-

so erosivo no local. A área está sujeita a uma reavaliação.

D Porto Itá – Itá/SC
Na inspeção realizada, não se observou indícios de proces-

so erosivo no local. A área está sujeita a uma reavaliação.

E
Três Pinheiros - 

Mariano Moro/RS

Na inspeção realizada, não se observou indícios de proces-

so erosivo no local. A área está sujeita a uma reavaliação.

F
Volta Fechada - 

Aratiba/RS

Na inspeção realizada, não se observou indícios de proces-

so erosivo no local. A área está sujeita a uma reavaliação.

G

(Estaca 01)
Linha Simon – Ita/SC

Nesse ponto, observa-se um intenso processo abrasivo das 

águas sobre a margem do reservatório, ocasionando sola-

pamento da base da encosta. Todas as estacas instaladas 

no local já colapsaram. A área está sendo avaliada pela 

Consultoria especializada.
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Área Localização Descrição

H

(Estaca 02)
Linha Simon – Ita/SC

Este ponto permanece estável. Todas as estacas instaladas 

permanecem no local.

I

(Estaca 03)

Volta Fechada - 

Aratiba/ RS

Assim como no ponto G, houve o colapso de todas as esta-

cas instaladas. A área está sendo avaliada pela Consultoria 

especializada.

J

(Estaca 04)

Baixo São Luiz – 

Concórdia/SC

No mês de agosto/2014, registrou-se o avanço da erosão 

na margem e consequentemente o colapso da segunda. A 

área está sendo avaliada pela Consultoria especializada.

K

(Estaca 05)

Linha Estreito - 

Marcelino Ramos/ RS

Nesse ponto todas as estacas instaladas deslizaram jun-

tamente com os blocos de solo. Nesse local observa-se a 

intensificação do processo erosivo na margem. A área está 

sendo avaliada pela consultoria especializada.

L

(Estaca 06)

Linha dos Vicentes – 

Alto Bela Vista/ SC

Com o avanço da erosão na margem nesse local, ocorreu o 

colapso de duas estacas. A área está sendo avaliada pela 

Consultoria especializada.

M

(Estaca 07)

Linha Formenton – 

Marcelino Ramos/ RS

No mês de julho/2014, em virtude das cheias ocorridas 

no rio Uruguai, acarretadas pelo alto índice pluviométrico 

do período, houve o avanço da erosão na margem nesse 

ponto, levando ao colapso da segunda estaca. A área está 

sendo avaliada pela Consultoria especializada.

N

(Jusante da 

Barragem)

Jusante da Barragem 

– Itá/SC e Aratiba/RS

Em janeiro de 2014 foram iniciados os trabalhos de reade-

quação das encostas, que já encontravam-se estabilizadas 

e revegetadas. Porém a chuvas excepcionais de junho de 

2014 acabaram reativando os processos erosivos nas mar-

gens. A área está sendo avaliada pela Consultoria especia-

lizada.

O

(Em frente a 

Foz do Rio 

Paloma)

Em Frente a Foz do 

Rio Paloma – Itá - SC

Após as chuvas excepcionais de junho de 2014 foi firmado 

contrato para a readequação do trecho avariado pelas 

cheias do rio. O projeto encontra-se em execução e a área 

está sendo avaliada pela consultoria especializada.

Ao final do mês de dezembro, após a verificação da série de registros emitidos 

pela equipe de fiscalização ambiental e sociopatrimonial, encaminhou-se para 

a consultoria especializada a solicitação de avaliação quanto à necessidade de 

intervenção nos pontos identificados com evolução nos processos erosivos. Em 

2015, a consultoria especializada irá apresentar um relatório técnico com as devi-

das recomendações. As figuras 02 a 16 ilustram as áreas monitoradas.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS ÁREAS VISTORIADAS

Figura 
02: 

Área A - 
Dique I

Figura 03: 
Área B - 
Dique II

Figura 04: 
Área C - Foz 
do Rio Novo



30

USINA HIDRELÉTRICA ITÁ
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014

REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS ÁREAS VISTORIADAS

Figura 05: 
Área D - 
Porto Itá

Figura 
06: Área 
E - Três 

Pinheiros

Figura 
07: Área 
F - Volta 
Fechada
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2.2 ÁREAS COM INTERVENÇÃO

Dentre os trechos verificados, duas áreas estão em fase de intervenção e estudos 

para readequação, sendo elas, as encostas das margens esquerda e direita, logo 

à jusante da barragem, situadas consecutivamente nos municípios de Itá/SC e 

Aratiba/RS, e a encosta em frente ao rio Paloma, situada no município de Itá/SC.

Proteção e revestimento vegetal das margens esquerda e direita à jusante 
da barragem

Figura 08: 
Área G 
(Estaca 01) - 
Linha Simon

Figura 09: 
Área H 
(Estaca 02) - 
Linha Simon
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Figura 10: 
Estaca 

03 - Volta 
Fechada

Figura 11: 
Estaca 04 - 
Baixo São 

Luiz

Figura 12: 
Estaca 

05 - Linha 
Estreito
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Figura 13: 
Estaca 06 
- Linha dos 
Vicentes

Figura 14: 
Estaca 
07 - Linha 
Formenton 

Figura 15: 
Margem 
esquerda a 
jusante do 
barramento
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Em janeiro de 2014, foram concluídos os trabalhos de supressão vegetal e a 

correção dos taludes negativos, conforme escopo estabelecido na Autorização 

de Supressão de Vegetação (ASV) 806/2013. O relatório técnico da atividade foi 

encaminhado ao Ibama pela correspondência CE AMA-0006/2014. A Figura 17 o 

trecho com a vegetação suprimida com os ângulos da encosta já readequados.

Concomitantemente as atividades de atendimento da ASV, foram instaladas na 

margem esquerda as adutoras e os aspersores (Figura 18) para irrigação, se-

guindo os padrões especificados no projeto técnico. Os serviços e os testes de 

funcionamento foram concluídos na primeira quinzena de fevereiro de 2014. 

Figura 17 - 
Vista frontal 

da área 
1 após a 

supressão e 
correção do 

talude

Figura 16: Margem direita do Rio Uruguai, em frente a foz do Rio Paloma
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Figura 18 – Caixa da água (10m³) e funcionamento do sistema de irrigação.

Após a conclusão das atividades definidas na ASV, entre fevereiro e março de 

2014, foi realizada a aplicação de hidrossemeadura utilizando-se das espécies 

vegetais recomendadas no projeto técnico. A área total de aplicação da hidrosse-

meadura foi de 5,2 hectares. No final do mês de abril foram avaliados o percen-

tual germinação (Figura 19), o qual foi aplicado um reforço nos trechos de menos 

índices no mês de maio de 2014. 

Figura 19 – Cobertura da hidrossemeadura.Paralelamente, entre os meses de dezembro de 2013 e 
maio de 2014, foram cultivadas no horto florestal mudas das espécies indicadas no projeto técnico 
(Figura 20), de modo que permitisse recobrir todo o trecho com espécies nativas da região.
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Durante o período de março a junho de 2014, foi realizado o processo de contra-

tação da empresa responsável pela execução das técnicas de bioengenharia e 

cobertura vegetal, sendo efetivado o contrato na 1ª quinzena de junho.

No fim do mês de junho ocorreram precipitações excepcionais, ocasionando uma 

cheia extraordinária na bacia do rio Uruguai1, fato esse que provocou o vertimento 

de uma grande descarga d’água, acarretando em danos severos as margens que se 

encontravam em processo de recuperação, conforme pode ser visto na Figura 21.

1  As informações detalhadas sobre a ocorrência  das cheias podem ser visualizadas no capítulo sobre o monito-
ramento hidrológico.

Figura 20 – 
Produção de 
mudas de 
sarandi no 
Horto Florestal 
da UHE Itá.
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Figura 21 – Fotos comparativas da margem esquerda à jusante da barragem.

Na segunda quinzena de julho/2014, após a normalização das vazões do rio Uru-

guai, foram realizadas as inspeções in loco, o qual se determinou as seguintes 

medidas:

a) Avaliação dos efeitos causados pela enchente nas encostas a fim de analisar 

a continuidade do projeto técnico. Esta avaliação foi realizada pela FATEC/

UFSM, com a emissão do parecer técnico enviado ao Ibama e MPF, através 

da correspondência CE UHE Itá-0043/2014.

b) Avaliação técnica das condições de funcionamento dos dispositivos de dre-

nagem e escoamento superficial das margens esquerda e direita. Essa ava-

liação verificou que os dispositivos estavam parcialmente inoperantes, sendo 

necessário a execução um projeto especifico para seu reestabelecimento.

c) Levantamento topográfico planialtimétrico em toda área afetada, a fim de 

quantificar os serviços contingenciais necessários. O levantamento foi con-

cluído no final de setembro de 2014. 

Os serviços contingenciais tiveram como objetivo principal minimizar a evolução 

dos efeitos erosivos nas margens e viabilizar o escoamento superficial provisório. 

O serviço de readequação das encostas e abertura dos canais de escoamento 

foram concluídos no final de Novembro de 2014, resultando em total de 110 horas 

de máquina. A Figura 22 mostra o início das obras de readequação.
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Figura 22 – Início do readequação das encostas na margem direita após a cheia extraordinária.

Considerando as ocorrências nas encostas à jusante da barragem, as mudas 

produzidas e manejadas no horto florestal foram destinadas à recuperação da 

encosta em frente a foz do rio Paloma.

Entre o período de outubro a dezembro de 2014 foram realizados os processos 

para a contratação de consultorias para a elaborarão de projetos para a adequa-

ção do sistema de escoamento superficial e drenagem, bem como para a execu-

ção do revestimento vegetal das margens, sendo que os contratos deverão ser 

efetivados em 2015.

Revestimento vegetal na margem direita do rio Uruguai, em frente à foz do 
rio Paloma.

No dia 16 de Junho de 2014, foi firmado contrato com a Empresa Prática Enge-

nharia Natural e Consultoria Ambiental LTDA, para assessoria e consultoria re-

ferente à elaboração de projeto e acompanhamento do revestimento vegetal na 

margem direita do rio Uruguai, em frente à foz do rio Paloma. Como pode ser visto 

através das Figuras 23 e 24 a elevação do nível do rio Uruguai provocado pela 

cheia extraordinária acarretou em graves avarias no trecho.
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Figura 23 – Encosta submersa no dia 27 de junho de 2014 durante cheia extraordinária.

Figura 24 – Situação da encosta no dia 17 de julho, após as cheias extraordinárias.

A primeira visita técnica à UHE Itá ocorreu nos dias 26 e 27 de Junho de 2014 e 

teve como objetivo vistoriar a margem direita do Rio Uruguai em frente à foz do 

rio Paloma a fim de observar os processos erosivos no local. Juntamente com a 
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empresa de topografia foram definidas as necessidades do levantamento topo-

gráfico, o qual foi realizado no mês de agosto de 2014. 

Entre os dias 30 de junho e 16 de julho de 2014 foi elaborado parecer técnico a 

respeito das condições do revestimento vegetal do trecho. Posteriormente o pare-

cer foi submetido ao IBAMA, através da correspondência CE UHE Itá-0043/2014. 

O projeto técnico teve como objetivo apresentar os serviços a serem implementa-

dos para a viabilização do revestimento vegetal, com vista em melhorar as carac-

terísticas ambientais da área e amenizar os processos erosivos superficiais pro-

vocados pelo fluxo fluvial e pelo escoamento das águas pluviais sobre a encosta. 

A Figura 25 ilustra o esboço preliminar do projeto, que foi encaminhado para o 

Ibama através da correspondência CE UHE Itá-0066/2014, no dia 30 de setembro 

de 2014.

Figura 25 – Adequação da rede de drenagem com feixes vivos2 (faixas em azul) e subdivisão de 
áreas. 

Em atendimento ao escopo do projeto técnico, entre setembro e outubro de 2014, 

foi executado pela empresa Terramax, a readequação da inclinação da encosta, o 

qual, após, foi realizada a semeadura a lanço das espécies forrageiras indicadas 

no projeto técnico.

Em novembro de 2014, iniciou-se a abertura do processo de contratação da em-

presa responsável pela execução das demais técnicas previstas no projeto técni-

co, o qual estima-se a assinatura do contrato ainda no primeiro trimestre do 2015.

2  Técnica de Bioengenharia utilizada no projeto de readequação da encosta.
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O Programa de Operação e Manutenção da Rede de Estações para o Monito-

ramento Hidrossedimentométrico do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Itá - 

UHE Itá foi desenvolvido de janeiro de 2005 à Novembro de 2014 pela Fundação 

de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado de Santa Catarina 

- FUNDAGRO. A partir de Dezembro de 2014 a INOVVO Consultoria e Serviços 

Ambientais assumiu o referido monitoramento. Portanto, este relatório apresenta 

os resultados obtidos pela Fundagro.

Os serviços realizados são caracterizados por medições de descargas líquidas e 

sólidas, registros limnimétrico diários nas seções de régua, além de manutenção 

das quatro estações hidrossedimentométricas.

As medições de descargas permitem determinar e/ou atualizar as curvas-chave 

das estações a montante do reservatório bem como a jusante da usina. A partir 

das curvas-chave e das observações limnimétricas efetuadas nas estações pode-

se determinar as vazões líquidas e sólidas afluentes e defluentes do reservatório. 

Essas vazões permitem quantificar e acompanhar a tendência da produção de 

sedimentos na área de influência do reservatório, relacionando ao assoreamento 

e a sua vida útil.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

De Janeiro de 2005 à Dezembro de 2014 vem sendo realizado o monitoramento 

hidrossedimentométrico do reservatório da UHE Itá. São previstas anualmente 

quatro campanhas nas estações, listadas na Tabela 1, sendo essas programadas 

em média a cada três meses, porém podendo variar de acordo com as condições 

hidrológicas da bacia. 

4 MONITORAMENTO 
HIDROSSEDIMENTOMÉTRICO
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Tabela 1 – Relação das Estações Hidrossedimentométricas Monitoradas

Nome Código Rio Latitude Longitude Área de drenagem 

(km2)

Seção 5 72500000 Uruguai 27°31’11” 51°48’36” 32.200

Passo Colombelli 72680000 Apuaê 27°33’43” 51°51’28” 3.626

Ouro 72880000 Peixe 27°20’19” 51°36’38” 4.830

Arabutã 73170000 Jacutinga 27°09’45” 52°09’02” 840

Itá Jusante (*) 73201000 Uruguai 27°17’01” 52°24’49” 45.395

(‘) Estação fluviométrica desativada por completo em setembro de 2014.

A área de drenagem incremental entre as usinas hidrelétricas de Itá e Machadinho 

é de aproximadamente 13.000 km², sendo que as três estações monitoradas a 

montante controlam cerca de 71% dessa área. Para melhor visualização da locali-

zação das estações são apresentadas a Figura 1 e Figura 2, através da represen-

tação do diagrama topológico e a espacialização das estações em parte da bacia 

do Uruguai, respectivamente.

Figura 1 - Diagrama Topológico da Bacia Hidrográfica do rio Uruguai – UHE Itá
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Figura 2 - Espacialização das estações pertencentes ao monitoramento hidrossedimentométrico e 
delimitação da bacia incremental da UHE Itá

Fonte – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado de Santa Catarina 
(FUNDAGRO)

3. RESULTADOS

A seguir apresenta-se a Tabela 2 contendo o número de medições realizadas nas 

estações hidrossedimentométricas até dezembro de 2014.

Tabela 2 – Resumo da Quantidade de Medições por Estação.

Nome das Estações
Quantidade de Medições

Líquida Sólida

Seção 5 73 68 

Passo Colombelli 40 34 

Ouro 36 33 

Arabutã 42 32 

Itá Jusante (*) 16 14 

(f) Estação fiuviométrica desativada por completo em setembro de 2014. 
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3.1 MEDIÇÕES DE DESCARGAS LÍQUIDAS E SÓLIDAS

São apresentadas, para cada estação, tabelas com os resumos das medições 

de descargas líquidas e sólidas realizadas em 2014 bem como gráficos onde são 

plotadas as medições realizadas com suas respectivas curvas-chave.

3.1.1 UHE MACHADINHO JUSANTE – SEÇÃO 5 (72500000)

Em 2014, as medições de descarga líquida foram realizadas entre as cotas 357cm 

e 407cm, obtendo vazões líquidas entre 1.092,84m³/s e 1.443,81m³/s. Já as des-

cargas sólidas variaram entre 147,20ton/dia e 871,38ton/dia.

Tabela 3 – Resumo das medições da estação UHE Machadinho Jusante – Seção 5.

Data
Cota 
inicial
(cm)

Cota 
final
(cm)

Vazão
(m3/s)

Área 
molhada

(m2)

Velocidade 
Média
(m/s)

Largura
(m)

Profundidade
 Média 

(m)

Perímetro 
molhado

(m)

Raio 
hidráulico

(m)

Concentração
(mg/l) 

Descarga sólida 
em suspensão

(t/dia)

07/02/2014 408 406 1443,8 1630 0,89 140 11,65 147,5 11,05 1,2 147 

22/05/2014 357 357 1092,8 1579 0,69 140 11,25 148,7 10,62 2,4 223 

25/09/2014 402 403 1424,5 1674 0,85 142 11,82 149,2 11,22 7,1 871

Figura 3 - Relação Cota x Descarga Líquida da estação UHE Machadinho Jusante - Seção 5
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Figura 4 - Relação Descarga Líquida x Descarga Sólida em Suspensão da estação UHE Machadinho 
Jusante – Seção 5

Na Figura 5 observa-se a equipe técnica de campo realizando o procedimento de 

medição de descarga líquida.

Figura 5 - UHE Machadinho Jusante – Seção 5: medição de descarga líquida no dia 25/09/2014
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3.1.2 PASSO COLOMBELLI (72680000)

Em 2014, as medições de descarga líquida foram realizadas entre as cotas 81cm 

e 260cm, obtendo vazões líquidas entre 30,35m³/s e 251,71m³/s. Já as descargas 

sólidas variaram entre 59,87ton/dia e 795,95ton/dia.

Tabela 4 – Resumo das medições da estação Passo Colombelli

Data
Cota 
inicial
(cm)

Cota 
final
(cm)

Vazão
(m3/s)

Área 
molhada

(m2)

Velocidade 
Média
(m/s)

Largura
(m)

Profundidade
 Média 

(m)

Perímetro 
molhado

(m)

Raio 
hidráulico

(m)

Concentração
(mg/l) 

Descarga sólida 
em suspensão

(t/dia)

26/02/2014 80 81 30,36 190 0,160 76 2,49 77,2 2,46 32 84

28/05/2014 262 258 251,71 328 0,767 80 4,13 82,2 3,99 37 796

08/08/2014 141 141 83,89 245 0,343 78 3,13 79,6 3,07 8 60

09/10/2014 154 154 99,03 260 0,381 79 3,29 80,9 3,22 14 121

Figura 6 - Relação Cota x Descarga Líquida da estação Passo Colombelli
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Figura 7 - Relação Descarga Líquida x Descarga Sólida em Suspensão da estação Passo Colombelli

Na Figura 8 observa-se a equipe técnica de campo realizando o procedimento de 

medição de descarga líquida.

Figura 8 – Passo Colombelli: medição de descarga líquida no dia 09/10/2014
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3.1.3 OURO (72880000)

Em 2014, as medições de descarga líquida foram realizadas entre as cotas 158cm 

e 255cm, obtendo vazões líquidas entre 46,43m³/s e 234,62m³/s. Já as descargas 

sólidas variaram entre 9,39ton/dia e 3863,85ton/dia.

Tabela 5 – Resumo das medições da estação Ouro

Data
Cota 
inicial
(cm)

Cota 
final
(cm)

Vazão
(m3/s)

Área 
molhada

(m2)

Velocidade 
Média
(m/s)

Largura
(m)

Profundidade
 Média 

(m)

Perímetro 
molhado

(m)

Raio 
hidráulico

(m)

Concentração
(mg/l) 

Descarga sólida 
em suspensão

(t/dia)

27/02/2014 247 263 220,2 239 0,92 107 2,23 107,7 2,22 203,1 3864

27/05/2014 251 250 234,6 234 1,00 105 2,23 105,7 2,21 21,3 431

28/08/2014 157 159 46,4 146 0,32 102 1,44 102,0 1,43 2,3 9

08/10/2014 227 225 175,5 216 0,81 103 2,10 103,8 2,08 8,3 125

Figura 9 - Relação Cota x Descarga Líquida da estação Ouro
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Figura 10 - Relação Descarga Líquida x Descarga Sólida em Suspensão da estação Ouro

Na Figura 11 observa-se a equipe técnica de campo realizando o procedimento 

de medição de descarga líquida.

Figura 11 – Ouro: medição de descarga líquida no dia 08/10/2014
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3.1.4 ARABUTÃ (73170000)

Em 2014, as medições de descarga líquida foram realizadas entre as cotas 158cm 

e 221cm, obtendo vazões líquidas entre 1,74m³/s e 29,10m³/s. Já as descargas 

sólidas variaram entre 1,78ton/dia e 32,61ton/dia.

Tabela 6 – Resumo das medições da estação Arabutã

Data
Cota 
inicial
(cm)

Cota 
final
(cm)

Vazão
(m3/s)

Área 
molhada

(m2)

Velocidade 
Média
(m/s)

Largura
(m)

Profundidade
 Média 

(m)

Perímetro 
molhado

(m)

Raio 
hidráulico

(m)

Concentração
(mg/l) 

Descarga sólida 
em suspensão

(t/dia)

25/02/2014 158 158 1,7 20 0,09 35 0,58 35,0 0,57 11,8 2

29/05/2014 204 204 17,6 110 0,16 40 2,78 41,3 2,67 8,3 13

29/07/2014 203 203 17,9 113 0,16 39 2,88 41,8 2,72 10,6 16

07/10/2014 221 221 29,1 128 0,23 41 3,16 42,9 3,00 13,0 33

Figura 12 - Relação Cota x Descarga Líquida da estação Arabutã
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Figura 13 - Relação Descarga Líquida x Descarga Sólida em Suspensão da estação Arabutã

Na Figura 14 é observa-se a equipe técnica de campo realizando o procedimento 

de medição de descarga líquida.

Figura 14 – Arabutã: medição de descarga líquida no dia 07/10/2014
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3.1.5 ITÁ JUSANTE (73201000)

A estação fluviométrica convencional Itá Jusante foi desativada em setembro de 

2010, devido a influência do efeito de remanso provocado pelo reservatório da 

UHE Foz do Chapecó. A partir desse período não foram mais realizadas medições 

de descargas líquidas e sólidas na estação.

Em agosto de 2014, a seção de réguas foi destruída por fortes chuvas e cheias 

do rio, sendo a estação fluviométrica convencional desativada por completo em 

setembro de 2014.

A Figura 15 apresenta a variação média diária do nível do rio durante o ano de 

2014.

Figura 15 – Variação média diária do nível do rio na estação Itá Jusante

3.2 ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS

A produção específica de sedimentos representa a relação entre o deflúvio sólido 

anual e a área de drenagem da bacia contribuinte, sendo expressa em t/km².ano, 

podendo ser referida a um ano ou a valores médios de descarga específica de 

sedimentos de vários anos.

Calculou-se a produção específica média de sedimentos nas estações monito-

radas utilizando os valores de descarga sólida em suspensão obtidos desde o 

início da operação de cada uma das estações até dezembro de 2014, bem como 
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as respectivas áreas de drenagem, onde se obteve a classificação da produção 

de sedimentos.

Tabela 7 – Análise dos dados hidrossedimentométricos das estações

Estações Rio QL media (m3/s) Qss especifica média (ton/km2.
ano)

Classificação da Qss Específica

Seção 5 Uruguai 854 7 Baixa 

Passo Colombelli Apuaê 113 55 Baixa 

Ouro Peixe 130 48 Baixa 

Arabutã Jacutinga 29 53 Baixa

Legenda: QL= vazão líquida. Qss= vazão sólida especifica 

 

Como observa-se na Tabela 4, as estações apresentam valores de produção es-

pecífica de sedimentos variando entre 7 e 55 t/km².ano, valores estes classifica-

dos como baixo potencial de produção de sedimentos, conforme Classificação 

de Carvalho (2008), cujo índice de referência (Baixo) corresponde a uma produção 

específica de sedimentos menor que 70 t/km².ano.

O zoneamento hidrossedimentológico estabelecido pelo Diagnóstico das Condi-

ções Sedimentológicas dos Principais Rios Brasileiros, realizado pelo IPH/UFR-

GS (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) para a Eletrobrás em 1991 (Eletrobrás, 

1991), enquadra a bacia da UHE Itá na região limítrofe entre duas áreas (sob os 

códigos S4 e S5), as quais são classificadas com uma produção específica de 

sedimentos que varia entre 75 e 100 t/km².ano, respectivamente. Portanto, pode-

se constatar que a produção de sedimentos nas estações está próximo ao limite 

inferior da classificação da região, confirmando o baixo potencial de produção de 

sedimentos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento das informações nas estações hidrossedimentométricas visa de-

senvolver um banco de dados que permita analisar a tendência de deposição de 

sedimentos afluentes e acompanhar a vida útil do reservatório da UHE Itá. 

As medições de descarga líquida e sólida efetuadas em 2014 nas estações mo-

nitoradas acompanharam as tendências das medições efetuadas anteriormente, 

ou seja, houve uma boa aderência dos valores em relação ao traçado das respec-

tivas curvas-chave.

Com os resultados de 2014 verificou-se que a produção de sedimentos da bacia 

permanece baixa, estando de acordo com o comportamento esperado para a 

região.
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1. INTRODUÇÃO

O monitoramento das águas superficiais na região de inserção da Usina Hidre-

létrica Itá vem sendo realizado pela empresa Socioambiental. A coordenação 

dos trabalhos inclui a responsabilidade dos serviços de registros em campo e 

amostragem de água para realização de análises laboratoriais, que estão sob 

responsabilidade do Laboratório ECOLABOR. Os trabalhos realizados seguem as 

metodologias de análise e de coletas descritas nos relatórios mensais.

2. OBJETIVOS

O monitoramento das águas superficiais destina-se a avaliar a qualidade da água 

do reservatório, de sua bacia incremental e as condições em que se encontram 

as bacias à montante. Nas bacias hidrográficas que compõem a área incremen-

tal do reser vatório ocorrem áreas urbanas de pequeno e médio porte, nas quais 

predominam atividades de agroindústria e de processamento do papel e celulose.

A qualidade das águas superficiais é bastante afetada pelos efluentes oriundos da 

produção de suínos e aves, além dos urbanos e industriais, com concentrações 

muito altas de compostos nitrogenados, fósforo e matéria orgânica. O acom-

panhamento contínuo da evolução do reservatório permite re gistrar as transfor-

mações do ponto de vista físico, químico e biológico que nele se processam, 

decorrentes dos distintos níveis de incorporação de matéria orgânica, e a nova 

estrutura limnológica resultante.

3. METODOLOGIA

3.1 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Entre os meses de janeiro a dezembro de 2014 foram realizadas 10 campanhas 

mensais, conforme a Tabela 3.1-I. Detalhes da operacionalização das campanhas 

de amostragem podem ser observados na memória fotográfica em Anexo.

Durante as campanhas foram realizadas em campo as determinações da tempe-

ratura, oxigênio dissolvido, pH e condutividade. Além disto, nos pontos do reser-

vatório foram coletadas informações para elaboração dos perfis de temperatura e 

MONITORAMENTO DAS ÁGUAS 
SUPERFICIAIS5
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oxigênio dissolvido na coluna d’água do reservatório. Trimestralmente para todos 

os do reservatório foram realizadas amostragens para análise do Fitoplâncton, e 

nos meses de fevereiro e julho de 2014 foram realizadas amostragens para análi-

se dos Invertebrados Bentônicos e Zooplânctos nos pontos selecionados. 

Tabela 3.1-I: Data das campanhas realizadas

Campanha Mês Período Observações

120 jan/14 06/01 a 08/01/2014 QA 

121 fev/14 04/02 a 06/02/2014 QA, Fito, Zoo e Bento

122 mar/14 05/03 a 07/03/2014 QA

123 abr/14 31/03 a 02/04/2014 QA

124 jul/14 28/07 a 30/07/2014 QA e Fito, Zoo e Bento

125 ago/14 11/08 a 13/08/2014 QA

126 set/14 08/09 a 11/09/2014 QA 

127 out/14 01/10 a 03/10/2014 QA e Fito

128 nov/14 03/11 a 05/11/2014 QA

129 dez/14 01/12 a 03/12/2014 QA

Na Tabela 3.1-II é apresentada a descrição dos pontos monitorados, bem como 

as coordenadas geográficas. Na Figura 3.1-I apresentamos o mapa com a locali-

zação dos pontos monitorados. 

Tabela 3.1-II: Descrição dos pontos monitorados

Coordenadas UTM (m)
Descrição

E N

6.955.479 420.094 UMO – Ponto de montante do reservatório – Rio Uruguai

6.950.862 415.397 TA – Tributário rio Apuaê

6.964.733 422.290 TP – Tributário rio do Peixe

6.967.744 403.208 UCa - Ponto do reservatório que abrange todas as contribuições recebidas 
pelo rio Uruguai a montante

6.979.365 410.420 TRGM – Tributário rio Rancho Grande

6.982.093 390.250 TQM - Tributário rio Lajeado dos Queimados

6.982.803 384.428 UCe – Rio Uruguai, abrange contribuição dos tributários formadores da 
parte central do reservatório

6.968.651 379.096 TD – Tributário rio Dourado

6.987.423 382.250 TF- Tributário rio Lajeado Fragoso

6.995.186 386.578 TJM – Tributário rio Jacutinga

6.969.288 371.822 TN – Tributário rio Novo 

6.980.613 363.380 UAc – Ponto a montante do barramento junto à barragem

6.980.239 361.881 UJu2 - Ponto a jusante da barragem que recebe a água turbinada, mais a 
descarga do rio Paloma

6.981.656 367.687 BAL – Balneário de Itá (Prainha)
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Figura 3.1-I: Localização dos Pontos de Amostragem.
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4. COMPORTAMENTO DO RESERVATÓRIO E VARIAÇÃO DOS PARÂ-
METROS FÍSICO-QUÍMICOS

4.1 VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Os resultados da análise estatística sobre a série de dados das campanhas de 

monitoramento do reservatório da UHE Itá, com relação à violação da Classe II 

podem ser observados na Quadro 4.1-I, onde se apresenta a porcentagem de 

violação para aqueles parâmetros que ultrapassaram os limites estabelecidos 

pela Resolução CONAMA nº 357/05.

A maioria dos parâmetros analisados enquadrou-se na Classe II. Ao longo do 

período monitorado, o Fósforo Total apresentou concentrações superiores às es-

tipuladas para águas da Classe II na maioria dos pontos monitorados, sendo eles 

os pontos UCA, UCE, TA, TP, TQM e TJM.  O Oxigênio Dissolvido no decorrer do 

ano de 2014 apresentou 6 pontos em desconformidade com a Legislação. Em 

relação ao Nitrogênio Total foi constatado que 5 pontos apresentaram pelo menos 

uma vez desconformidade com a CONAMA 357. Já outros parâmetros como o 

pH e, E. coli ocasionalmente apresentaram desconformidade com os limites da 

Classe II, quase sempre decorrente de algum evento de climático. Já a Tempera-

tura da Água esteve em conformidade em todos os pontos analisados ao longo 

do período de 2014.

Os pontos mais críticos foram o ponto UJU2 com 100% das vezes em desa-

cordo com a CONAMA para o parâmetro Oxigênio Dissolvido, o ponto TF com 

o Nitrogênio Total acima do limite em todas as análises e o ponto TQM, onde os 

parâmetros Fósforo e Nitrogênio também estavam em desconformidade durante 

todo o monitoramento. 

 

Quadro 4.1-I: Parâmetros em desconformidade com a Resolução CONAMA nº 357/05 para o 
período de Jan/14 a Dez/14.

Parâme-
tros Não 

Conformes

Temperatura 
Água

Oxigênio 
Dissolvido

pH Fósforo N total E. Coli

Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % Frequência %

UCa-S 0/10 0,0 2/10 20,0 0/10 0,0 1/10 0,0 0/10 0,0  0/10 0,0

UCe-S 0/10 0,0 0/10 0,0 0/10 0,0 1/10 0,0 2/10 20,0  0/10 0,0

UAc-S 0/10 0,0 0/10 0,0 1/10 10,0 0/10 0,0 0/10 0,0 0/10 0,0

UMO-S 0/3 0,0 2/3 66,6 0/3 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0  0/3  

TA-S 0/3 0,0 0/3 0,0 1/3 33,3 1/3 33,3 0/3 0,0 0/3 0,0

TP-S 0/3 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0 1/3 33,3 0/3 0,0  0/3 0,0

TRGM-S 0/3 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0 1/3 33,3  0/3 0,0

TQM-S 0/3 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0 3/3 100,0 3/3 100,0 0/3 0,0
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Parâme-
tros Não 

Conformes

Temperatura 
Água

Oxigênio 
Dissolvido

pH Fósforo N total E. Coli

Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % Frequência %

TD-S 0/3 0,0 2/3 66,6 0/3 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0

TF-S 0/3 0,0 1/3 33,3 0/3 0,0 0/3 0,0 3/3 100,0  0/3 0,0

TJM-S 0/3 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0 1/3 33,3 0/3 0,0  0/3 0,0

TN-S 0/3 0,0 2/3 66,6 0/3 0,0 0/3 0,0 1/3 33,3 1/3 33,3

UJU2-S 0/3 0,0 3/3 100,0 0/3 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0

BAL1-S 0/3 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0 - - - - 0/3 0,0

(*) Fósforo Total: até 30 µg/L em ambientes lênticos, até 50 µg/L em ambientes intermediários e até 100 µg/L em 
ambientes lóticos.

(**) Nitrogênio Total: até 1,27 mg/L em ambientes lênticos e 2,18 mg/L em ambientes lóticos.

4.2 ANÁLISE DO PERFIL DA COLUNA D’ÁGUA

Nos gráficos da Figura 4.2-I a 4.2-IV são apresentados os perfis da temperatura 

e oxigênio dissolvido na coluna d´água do reservatório por estação do ano para 

cada ponto de monitoramento no corpo principal do reservatório. A partir dos 

dados obtidos, verifica-se que a temperatura da água segue o padrão de varia-

ção da temperatura do ar, apresentando registros de temperaturas mais elevados 

para as campanhas realizadas nos meses de verão, e mais baixas para as reali-

zadas nos meses de inverno.

A maior parte das campanhas (120, 121, 122, 123, 126, 128 e 129) apresentou 

significativas variações nas concentrações de oxigênio dissolvido, caracterizan-

do-se como perfis do tipo clinogrado, marcados por concentrações de oxigênio 

dissolvido próximas a saturação ou supersaturadas na parte do epilímnio (cama-

da superficial) e por anoxia no hipolímnio (camada mais profunda) dos pontos 

de maior profundidade (UCE e UAC). Esse tipo de perfil é típico nos meses mais 

quentes, como observado nas campanhas realizadas no verão e na primavera. 

Nas demais campanhas, as concentrações de oxigênio dissolvido foram aproxi-

madamente constantes ao longo da coluna d’água, ou seja, apresentando perfis 

do tipo ortogrado.

Observa-se que a coluna d’água apresentou-se pouco estratificada termicamen-

te na maior parte do ano independente da sazonalidade climática. Para os meses 

considerados de verão (jan/fev/mar), se evidenciaram condições características 

de estratificação térmica da coluna d´água, com a formação de termoclinas, ge-

ralmente entre as profundidades de 10m e 50m, para os pontos monitorados de 

maior profundidade. Nos meses de inverno, observa-se pouca variação da tem-

peratura, indicando a mistura de água ao longo da coluna.
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Este comportamento térmico e químico evidenciado para a coluna d´água do re-

servatório da UHE Itá ocorre com uniformidade para todos os pontos de coleta, 

apesar de sua distribuição espacial ser diferenciada no corpo do reservatório. O 

ponto UCa apresenta uma variação de condições menos acentuada em função 

da menor profundidade nesse ponto que se situa em posição mais a montante do 

corpo do reservatório.  

De forma geral percebe-se que o reservatório permanece misturado em diferen-

tes níveis na maior parte do período, mostrando-se estratificado com maior es-

tabilidade da coluna d’água somente para os meses de verão, com referência ao 

monitoramento da coluna d’água do ponto UAc.

Figura 4.2-I: Perfil de OD e temperatura do reservatório da UHE Itá para os meses do verão de 2014
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Figura 4.2-II: Perfil de OD e temperatura do reservatório da UHE Itá para os meses do outono de 2014
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Figura 4.2-III: Perfil de OD e temperatura do reservatório da UHE Itá para os meses do inverno de 
2014
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Figura 4.2-IV: Perfil de OD e temperatura do reservatório da UHE Itá para os meses da primavera de 
2014
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4.3 TURBIDEZ E TRANSPARÊNCIA 

O comportamento da transparência e da turbidez da água para o ano de 2014 

nos pontos dos tributários e do reservatório é apresentado nos gráficos da Figura 

4.3-I. 

Ao longo das campanhas de monitoramento registrou-se uma variação signi-

ficativa na transparência da água. Observa-se que ocorre um padrão sazonal 

de variação, estando à transparência da água relacionada ao regime hidrológico 

dos rios tributários e suas respectivas descargas de material. Observa-se que a 

transparência da coluna d’água é baixa ao longo do ano e que os maiores valo-

res ocorreram nos meses de verão e outono, atingindo 1,85m na campanha de 

março.   

Podemos considerar como condição geral que a transparência da coluna d’água 

apresenta valores baixos para a extensão da zona eufótica, principalmente quan-

do se considera a elevada profundidade registrada para os pontos do reservató-

rio.

A turbidez apresentou no período amostrado valores baixos, que variaram entre 

8,20 mg/L e 95,4 mg/L, valores abaixo do limite estabelecido pela Resolução 

CONAMA nº 357/05 (100 NTU).  Os valores se mantiveram similares entre os pon-

tos monitorados nas campanhas, com maiores registros obtidos na primavera e 

inverno, meses onde a transparência da água foi menor.

Figura 4.3-I: Comportamento da transparência (m) na coluna d’água do reservatório para o período 
monitorado em 2014.
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4.4 NITROGÊNIO TOTAL E COMPOSTOS NITROGENADOS

Nos gráficos da Figura 4.4-I é apresentado o comportamento de variação da con-

centração do Nitrogênio total na superfície da água, nos pontos dos tributários e 

ponto de jusante, e nos pontos do corpo do reservatório. As concentrações va-

riaram em superfície entre 0,328 mg/L (ponto UMO – outubro) e 4,05 mg/L (ponto 

TQM – junho), com média em superfície de 2,04 mg/L. 

Para os tributários e ponto de jusante, o padrão de variação foi semelhante, exce-

to para os pontos TA, TD e TN. Os pontos TF e TQM apresentaram concentrações 

acima do padrão definido pela Resolução CONAMA 357/05 para Classe II em 

quase todas as campanhas de 2014. Além desses, o ponto TRGM apresentou 

desconformidade com a legislação na campanha realizada em fevereiro.  

No corpo do reservatório o comportamento dos pontos monitorados foi seme-

lhante, exceto o ponto UCE, que apresentou os maiores valores registrados entre 

os pontos. Evidencia-se que esse ponto ultrapassou o limite para Classe II em 

ambientes lênticos nos meses de fevereiro e outubro. Os demais pontos apre-

sentaram conformidade com a respectiva classe em todo o período monitorado.

4.5 FÓSFORO TOTAL

O comportamento de variação das concentrações do fósforo total na superfície 

da água, nos pontos dos tributários e jusante, e no corpo do reservatório variaram 

entre 9,0 µg/L e 264,0 µg/L (ponto TQM – julho), com média de 4,0 µg/L.

Para os tributários e ponto de jusante, o comportamento foi semelhante, com 

um padrão comum de variação das concentrações entre os pontos monitorados. 

As concentrações registradas foram elevadas, notadamente para os pontos TA, 

TQM, TD, TJM e TP, que apresentaram concentrações elevadas, relacionadas 

principalmente ao regime hidrológico sazonal e ao comportamento da bacia de 

contribuição de cada tributário, que apresentaram concentrações acima do limite 

estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05 para Classe II nas campanhas de 

julho e outubro. 

No corpo do reservatório as concentrações obtidas para o fósforo total foram 

baixas nas campanhas de fevereiro e julho, estando abaixo da Classe II para 

ambientes lênticos (30,0 µg/L). A variação de valores identifica o comportamento 

semelhante ao dos tributários relacionado à sazonalidade climática, onde se ob-

servam que as maiores concentrações foram registradas na campanha realizada 

em outubro. Para essa campanha, destaca-se que apenas o ponto UCE e UAC 

estiveram em conformidade com o padrão estabelecido.
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5. ÍNDICES 

5.1 ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA - IQA

Na Tabela 5.1-I são apresentados os valores da classificação do IQA para os pon-

tos monitorados durante o período entre janeiro e dezembro/2014.

O Índice de Qualidade da Água - IQA médio, considerando a média histórica, foi 

de 73, de classificação BOA, segundo a CETESB (Quadro 5.1-1). Os pontos com 

melhor qualidade de água foram UMo, UJU2, TJM e TF, com valores médios de 

IQA de 82, de classificação ÓTIMA e, 79 e 74, de classificação BOA. O restante 

dos pontos monitorados apresentou índice variando entre 61 (TN) e 71 (TA, TP, 

TRGM e TD) sendo de classificação BOA. 

Vale ressaltar ainda que os piores índices de 2014 foram encontrados nos me-

ses de fevereiro e julho, para os pontos TN e UJU2, e, associado ao período de 

baixas precipitações, com acúmulo de material sedimentar rico em nutrientes no 

leito dos tributários, aumentando consequentemente as concentrações de Fós-

foro Total, Nitrogênio Total, Coliformes termotolerantes e DBO, além da Turbidez, 

que são os principais responsáveis pela redução do IQA no ponto TN e em outros 

tributários monitorados neste período.

Tabela 5.1-I: Histórico do IQA dos pontos de monitoramento da UHE Itá

PONTO fev/14 jul/14 out/14 Média*

UMo 86 77 77 82

TA 77 73 69 71

TP 91 71 70 71

TRGM 90 73 73 71

TQM 67 71 68 65

TD 77 67 71 71

TJM 93 70 66 74

TF 80 70 69 74

TN 62 60 74 61

UJu2 72 62 77 79

Média 79 69 71 73

*Média histórica (2004-2014)
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Quadro 5.1-I: Índice de Qualidade das Águas – Classificação (CETESB, 2001)

IQA - CETESB

ÓTIMA 80 - 100

BOA 52 - 79

ACEITÁVEL 37 - 51

RUIM 20 - 36

PÉSSIMA 0 - 19

5.2 ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA DE RESERVATÓRIO - IQAR

Na Tabela 5.2-I são apresentados os valores da classificação do IQAR para os 

pontos monitorados durante o período entre janeiro e dezembro/2014.

As médias de IQAR de 2014 para os 3 pontos variaram entre 3,1 e 3,3, sendo 

que o IQAR médio, considerando a média histórica, foi de 3,1, enquadrando o 

reservatório da UHE Itá, segundo o Quadro 5.2-I, na Classe III: Moderadamente 
Degradado. 

Os piores índices de 2014 foram verificados para o ponto UAc, notadamente nas 

campanhas de julho e outubro, com uma pontuação de 3,4, valor que ainda en-

quadra o reservatório na Classe III.

Tabela 5.2-I: Histórico anual do IQAR dos pontos do reservatório da UHE Itá

Ponto fev/14 jul/14 out/14  Média*
UCa 3,3 III 3,1 III 3,2 III 3,1 III 

UCe 3,1 III 3,2 III 3,3 III 3,1 III 

UAc 3,0 III 3,4 III 3,4 III 3,1 III 

Média 3,1 III 3,2 III 3,3 III 3,1 III

*Média para todo o período de monitoramento da UHE Itá (2004-2014).

Quadro 5.2-I: Classificação do IQAR desenvolvida pelo IAP (2002)

Valor do IQAR Classe Qualificação

0 - 1,50 I Não impactado a pouco degradado

1,51 – 2,50 II Pouco degradado

2,51 – 3,50 III Moderadamente degradado

3,51- 4,50 IV Criticamente degradado a poluído

4,51- 5,50 V Muito poluído

         > 5,51 VI Extremamente poluído
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5.3 ÍNDICE DE ESTADO TRÓFICO - IET

Para a classificação deste índice foram adotados os seguintes estados de trofia: 

ultraoligotrófico, oligotrófico, mesotrófico, eutrófico, supereutrófico e hipereutrófi-

co, cujos limites e características estão descritos nos quadros a seguir:

Quadro 5.3-I: Classificação do estado trófico para rios e reservatórios segundo índice de Carlson 
(Lamparelli, 2004)

Classificação do Estado Trófico - Rios 

Categoria 
(Estado Trófico) 

Ponderação 
Secchi - S 

(m) 
P-total - P 
(mg.m-3) 

Clorofila a 
(mg.m.3) 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 P ≤ 13 CL ≤ 0,74 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 13 < P ≤ 35 0,74 < CL ≤ 1,31 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 35 < P ≤ 137 1,31 < CL ≤ 2,96 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 137< P ≤ 296 2,96 < CL ≤ 4,70 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 296 < P ≤ 640 4,70 < CL ≤ 7,46 

Hipereutrófico IET > 67  640 < P 7,46 < CL

Classificação do Estado Trófico - Reservatórios 

Categoria (Esta-
do Trófico) 

Ponderação 
Secchi - S 

(m) 
P-total - P 
(mg.rn-3) 

Clorofila a 
(mg.rn-3) 

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 S ≤  2,4 P ≤ 8 CL ≤ 1,17 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 2,4 > S ≥ 1,7 8 < P ≤ 19  1,17 < CL ≤ 3,24 

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 1,7 > S ≥ 1,1 19 < P ≤ 52 3,24 < CL ≤ 11,03 

Eutrófico 59< IET ≤ 63 1,1 > S ≤ 0,8 52< P ≤ 120 
11,03 < CL ≤ 

30,55 

Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 0,8 > S ≥ 0,6 120 < P ≤ 233 
30,55 < CL ≤ 

69,05 

Hipereutrófico IET> 67 0,6 > S 233 < P  69,05 < CL

Na Tabela 5.3-I e Figura 5.3-I são apresentados os índices de estado tróficos 

médios para os pontos de reservatório (média aritmética do IET-fósforo e IET-clo-

rofila a). Ao analisar-se a relação conjunta de trofia entre Fósforo e Clorofila a (IET 

Médio) observa-se que a classificação para a maioria dos pontos monitorados no 

corpo do reservatório foi de Mesotrófico, com uma média geral de 52,9. O pior 

índice foi obtido para a campanha de outubro, com valor máximo de 61,8 (ponto 

TD) e 60,2 (ponto TJM), de classificação Eutrófico. Já os melhores índices foram 

registrados para a campanha de julho, com pontuação de 45,0, de classificação 

Ultraoligotrófico.
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Tabela 5.3-I: Índice de Estado Trófico Médio para os pontos monitorados em 2014

Campanha
fev-14 jul-14 out-14 Média

Ponto

UMO 54,7 45,0 53,8 51,2

TA 53,7 50,3 56,2 53,4

TP 53,7 51,1 58,9 54,6

UCa S 50,7 45,7 52,5 49,6

TRGM 53,7 51,0 54,4 53,0

TQM 53,7 58,5 57,1 56,4

UCe S 50,7 48,1 53,3 50,7

TD 53,7 45,0 61,8 53,5

TF 53,7 46,5 55,5 51,9

TJM 53,7 52,0 60,2 55,3

TN 53,7 50,4 53,9 52,7

UAc S 51,2 53,4 56,1 53,5

UJU-2 53,5 48,8 54,2 52,2

Média 53,1 49,7 56,0 52,9

Figura 5.3-I: Índice de Estado Trófico Médio para o reservatório para 2014
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6. COMUNIDADE BIOLÓGICA

6.1 COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA

Na composição das comunidades fitoplanctônicas identificadas nas 4 (quatro) 

campanhas destacam-se em termos de ocorrência total as classes das Dinophy-

ceae (69,50%), Cyanophyceae (16,93%), Chrorophyceae (6,18%) e Bacillariophy-

ceae (5,28%) (Figura 6.1-I).

As dinofíceas são algas vermelhas dinoflageladas que proliferam de forma opor-

tunista dependendo dos níveis de eutrofização e da sazonalidade, no caso ocor-

reu ao longo do ano florações características da espécie Ceratium furcoides, com 

maior densidade nas áreas de menor circulação das águas no corpo do reserva-

tório. As cianofíceas também ocorreram em elevada densidade e são típicas de 

ambientes lacustres mesotróficos e eutróficos, e ocorreram com a segunda maior 

freqüência total nas campanhas do período monitorado. 

Os dados de ocorrência indicam que para o reservatório da UHE Itá predominam 

espécies de algas características de ambientes mesotróficos e eutróficos, com 

importantes níveis de nutrientes disponíveis para o desenvolvimento elevado do 

crescimento das comunidades fitoplanctônicas. Essas características são apre-

sentadas na análise da variação dos parâmetros físico-químicos, que analisam 

a qualidade das águas e os níveis de trofia das águas dos pontos monitorados 

localizados no corpo do reservatório e em seus principais tributários.

Figura 6.1-I: Ocorrência Total (%) do Fitoplâncton por classe, para o reservatório da UHE Itá
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As maiores abundâncias totais ocorreram para as campanhas dos meses de 

fevereiro e outubro. Destaca-se que na campanha de fevereiro foi registrada a 

maior abundância total de todo o período analisado. Com elevada abundância 

da Dinophyceae Ceratium furcoides. Em termos de abundância por ponto desta-

cam-se os pontos UCa e UAc, onde se registrou valores elevados de abundância 

(Figura 6.1-II).  

Figura 6.1-II: Abundância Total (ind./L) do Fitoplâncton por classe, para o reservatório da UHE Itá

A análise dos dados relativos às campanhas monitoradas permite colocar que 

para o reservatório da UHE Itá ocorre uma diversidade considerada de média a 

alta, e que de acordo com a análise dos dados de abundância total ocorre com 

predominância de uma ou duas classes taxonômicas (Tabela 6.1-II e Figura 6.1-III).

Para o período analisado observa-se a variação do índice de diversidade entre 

0,00 (outubro – Ponto UAc) e 2,37 bits/ind. (fevereiro – Ponto UCa). As maiores 

diversidades de espécies foram registradas para os pontos UCa e UAc, principal-

mente na campanha de fevereiro, e as menores diversidades nas campanhas de 

julho e outubro.

Tabela 6.1-II: Diversidade do fitoplâncton por ponto de amostragem no reservatório da UHE Itá

fev/14 jul/14 out/14

Pontos Diversidade Equidade Diversidade Equidade Diversidade Equidade

UAC 2,02 0,84 0,06 0,15 0,00 0,00

UCE 1,90 0,72 0,37 0,47 0,09 0,06

UCA 2,37 0,82 0,02 0,05 0,63 0,30
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Figura 6.1-III: Diversidade do Fitoplâncton por ponto para o reservatório da UHE Itá.

6.2 ZOOPLÂNCTON

Os resultados da ocorrência do Zooplancton por ponto de amostragem são pa-

resentados na Figura 6.2-I. Na composição das comunidades zooplanctônicas 

identificadas nas 2 (duas) campanhas destacam-se em termos de ocorrência total 

os grupos taxonômicos dos Rotífera (70,0%), dos Cladocera (20,0%), seguidos 

pelos dos Copepoda (10,0%).

O maior número de grupos taxonômicos do zooplâncton ocorreu para a campa-

nha de fevereiro, onde o grupo dos Rotífera predominaram em termos de ocor-

rência, com o maior número de táxons, para os pontos UAc e UCe. 

O grupo zooplanctônico dos Rotífera é reconhecido por organismos típicos de 

ambientes fluviais, em condições oligotróficas e mesotróficas, se caracterizando 

como grupos taxonômicos mais freqüentes em termos da ocorrência total de tá-

xons para as campanhas analisadas. Os cladóceras são representados por orga-

nismos típicos de ambientes lacustres preferencialmente de oligo a mesotróficos 

e ocorreram com maior freqüência na campanha de fevereiro, principalmente nos 

pontos UAc e UCe. 
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Figura 6.2-I: Registros de ocorrência do zooplâncton no reservatório da UHE Itá no período analisado

Os resultados da variação da abundância total e relativa do zooplâncton para 

cada campanha e ponto de amostragem monitorado no reservatório da UHE Itá 

podem ser observados no gráfico da Figura 6.2-II.

A análise dos resultados demonstra que ocorreram níveis elevados de abundân-

cia total para as 2 (duas) campanhas realizadas (fevereiro e julho). Destaca-se 

que na campanha de fevereiro foi registrada a maior abundância total de todo o 

período analisado. Em termos de abundância por ponto destaca-se o ponto UAc 

onde na campanha de julho foi registrada a maior abundância total por ponto de 

coleta. Quanto à abundância total por grupo taxonômico ocorreu no período ana-

lisado a predominância de espécies do grupo Rotifera, que apresentou a maior 

abundância total do período analisado para o ponto UAc, com um número de 

242.000 ind./L (fevereiro)
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Figura 6.2-II: Abundância total (ind/ml-2) do zooplâncton, para o reservatório da UHE Itá

Para os resultados do cálculo do índice de diversidade de Shannon Wiener ob-

tidos para o zooplâncton, a análise dos dados permite colocar que para o reser-

vatório da UHE Itá ocorre uma diversidade considerada de média a baixa, que de 

acordo com a análise dos dados de abundância total ocorre com predominância 

de um grupo taxonômico, o dos Rotífera. Para o período analisado observa-se a 

variação do índice de diversidade entre 149 (julho – ponto UAc) e 2,75 bits/ind. 

(fevereiro–ponto UAc). As diversidades de espécies foram semelhantes para as 

2 campanhas, com valores considerados normais para os meses amostrados 

(Figura 6.2-III).

O padrão de variação é o mesmo observado para o fitoplâncton, pois o cresci-

mento do zooplâncton, seu comportamento migratório vertical na coluna d’água 

e sua diversidade espacial estão intimamente relacionados à presença do fito-

plâncton que se constitui no seu principal alimento. 

Os dados de ocorrência, abundância e diversidade, indicam que para o reservató-

rio da UHE Itá predominam espécies de zooplâncton característicos de ambiente 

fluvial, ou com forte influência fluvial na dinâmica lacustre, com baixos níveis de 

nutrientes disponíveis para o desenvolvimento do ciclo de vida das espécies, o 

que é reforçado quando se observa as características morfométricas do reser-

vatório, com grande extensão longitudinal e significativa influência das vazões 

afluentes na dinâmica da coluna d’água do corpo lacustre do reservatório. 
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Figura 6.2-III: Índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para o Zooplâncton do reservatório da 
UHE Itá

6.3 MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS

A comunidade de invertebrados bentônicos foi analisada a partir de três amostras 

de sedimentos coletadas em fevereiro e julho de 2014, com draga de Petersen, 

em diferentes pontos na UHE Itá, assim denominados: TQM, UJU2 e UCa. 

Na campanha de fevereiro/2014, foram identificados organismos os quais re-

presentam os seguintes filos: Nematoda, Annelida (Oligochaeta e Hirudinea), 

Mollusca e Arthropoda (Insecta). As densidades variaram entre 10 e 95 Ind..kg-1 

de amostra avaliada, cujos extremos foram encontrados nas amostradas UCa e 

TQM, respectivamente. A riqueza variou de 1 (amostra UCa) a 5 (amostra TQM). 

Na campanha de julho/2014 foram identificados organismos os quais represen-

tam os seguintes filos: Annelida (Oligochaeta) e Arthropoda (Crustacea e Insec-

ta). As densidades variaram entre zero e 55 Ind..kg-1 de amostra avaliada, cujos 

extremos foram encontrados nas amostradas UCa e TQM, respectivamente. 

A riqueza variou de zero (amostra UCa) a quatro (amostra TQM). Houve pouca 

abundância nas amostras avaliadas, sendo que a amostra TQM se destacou por 

apresentar maior densidade e maior riqueza, apresentando organismos de todos 

os grupos encontrados.

A amostra TQM cujo sedimento apresentou resquícios de vegetação, se destacou 

por apresentar maior densidade e maior riqueza, apresentando organismos de 

todos os grupos encontrados. A amostra UCa se destacou pela menor riqueza, 

apresentando organismos de oligoquetos. Destacaram-se os anelídeos, distribuí-
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dos entre oligoquetos e hirudíneos por estarem frequentes 100% das amostras. O 

material orgânico, geralmente proveniente da vegetação aquática marginal serve 

como abrigo e alimento dessa fauna e por isso fundamental para esse estrato do 

ambiente aquático continental. As amostras mostram a maior frequência relativa 

de anelídeos (oligoquetas e hirudíneos), organismos, geralmente, considerados 

resistentes, podendo viver em locais com alto grau de poluição, principalmente 

de origem orgânica, sendo por isso considerados bons indicadores de qualidade 

ambiental. 
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Medição de 
campo no 
Ponto TA 

– Fevereiro 
2014

Coleta de 
Bentos no 

Ponto TQM 
– Fevereiro 

2014

Coleta 
superficial 
no Ponto 

TD – Julho 
2014

ANEXO: MEMÓRIA FOTOGRÁFICA
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Medição de 
Transparência 
no Ponto UJU2 – 
Julho

Presença de 
Macrófitas no 
Ponto UCA – 
Setembro 2014

Medição de 
Transparência 
no ponto UCE – 
Setembro 2014
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Coleta 
superficial no 

Ponto TP – 
Julho 2014

Coleta superficial 
no ponto UCA – 

Julho 2014

Medição de 
campo no 

Ponto TF – 
Fevereiro 2014
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Coleta 
Superficial no 
Ponto TRGM – 
Fevereiro 2014

Coleta 
superficial no 
Ponto BAL1 – 
Julho 2014

Aspecto visual 
do Ponto TJM – 
Julho 2014
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1. INTRODUÇÃO

O monitoramento de macrófitas aquáticas foi realizado mensalmente entre janeiro 

e dezembro de 2014. Neste período foram realizadas vistorias nos tributários e no 

corpo principal do reservatório da Usina Hidrelétrica Itá.

O objetivo das vistorias é observar a ocorrência e/ou surgimento de espécies com 

potencial de infestação. 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Em 2014 foram realizadas 29 vistorias, sendo que foram priorizados aqueles pon-

tos de maior suscetibilidade e onde já houve ocorrência de macrófitas aquáticas, 

como: rio Novo, rio Jacutinga, rio Fragosos, rio Queimados, rio Rancho Grande, 

rio Entre Rios (Figura 2.1).

Figura 2.1 Mapa com localização dos pontos 

MACRÓFITAS AQUÁTICAS6
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Verificando-se que a taxa de ocupação das plantas aquáticas atingiu níveis pré

-estabelecidos, faz-se a contenção através de cabos e o controle mecânico (re-

tirada) das plantas. 

Retirada mecânica das macrófitas aquáticas

3. RESULTADOS

Nas vistorias realizadas em 2014 observou-se a ocorrência de macrófitas aquáti-

cas em 04 tributários e próximo a barragem, no log boom (barreira projetada para 

reter material flutuante).

A maior ocorrência foi registrada no mês de setembro. Na ocasião foi observado 

aproximadamente 40,50 hectares de área do reservatório ocupada por macrófitas 

aquáticas. Vale ressaltar que isto representa apenas 0,29% da área total do reser-

vatório, conforme Tabela X.
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Tabela X: Área (hectares) ocupada por macrófitas aquáticas em 2014.

Período
R

io
 N

ov
o

R
io

 F
ra

go
so

s

R
io

 J
ac

ut
in

ga

R
io

 Q
ue

im
ad

os

R
io

 E
nt

re
 R

io
s

R
io

 R
an

ch
o 

G
ra

nd
e

Lo
gb

oo
m

TO
TA

L 
(h

a)

R
ep

re
se

nt
at

iv
id

ad
e 

no
 re

se
rv

at
ór

io
 (%

)

Janeiro 0,00 0,60 30,00 10,0 0,04 0,00 0,00 31,64 0,22

Fevereiro 0,00 0,60 0,00 1,00 0,08 0,00 0,00 1,68 0,01

Março 0,00 0,60 0,00 1,00 0,08 0,00 0,00 1,68 0,01

Abril 0,00 0,60 0,00 1,00 0,08 0,00 0,00 1,68 0,01

Maio 0,00 0,00 6,00 0,00 0,08 0,00 0,00 6,08 0,04

Junho 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 7,20 8,70 0,06

Julho 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 17,00 17,00 0,12

Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 36,00 38,00 0,27

Setembro 0,00 0,50 0,00 0,00 2,00 0,00 38,00 40,50 0,29

Outubro 0,00 0,50 0,00 0,04 1,50 0,00 0,00 2,04 0,01

Novembro 0,00 0,00 0,00 0,04 1,50 0,00 0,00 1,54 0,01

Dezembro 0,00 0,00 0,00 0,02 0,50 0,00 0,00 0,52 0,00

MÉDIA ANO 0,00 0,28 3,00 0,34 0,95 0,00 8,18 12,59 0,09

Nos rios Jacutinga e Queimados e junto ao log boom foi necessário a realização 

da remoção das macrófitas aquáticas, sendo que:

•	 No rio Jacutinga foi removida uma área de aproximadamente 30 hectares (ha), 

com volume aproximado de 4.860m³, tendo a Salvinia sp. como espécie pre-

dominante. 

•	 No rio Queimados, a área com infestação removida foi de 10 hectares, com 

volume aproximado de 6.594m³, tendo a Eichhornia sp. como espécie predo-

minante.

Vista do rio Queimados antes e após a retirada de macrófitas



84

USINA HIDRELÉTRICA ITÁ
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014

No log boom foram realizadas 11 vistorias com objetivo de avaliar o aporte de 

material e a proliferação de macrófitas aquáticas a fim de propor medidas miti-

gatórias para evitar uma eventual transposição do material que pudesse com-

prometer a geração de energia. Quantificou-se uma área de aproximadamente 

38 hectares (11.388m³) de macrófitas da espécie Salvinia sp. e material flutuante, 

sendo removido sua totalidade.

 Vista do Logboom com macrófitas e após a retirada

A figura apresentada a seguir ilustra a variação histórica das retiradas de macró-

fitas desde ano de 2004. 
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Grafico: Volume de macrófitas removidas do reservatório da UHE Itá (período 2004 a 2014).
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No período de janeiro a dezembro de 2014 o monitoramento de macrófitas aquá-

ticas no reservatório da UHE Itá constatou uma taxa média de ocupação de apro-

ximadamente 0,09% da área total do reservatório.

Apesar da baixa ocupação, o monitoramento de macrófitas permanecerá sendo 

realizado com vistorias mensais e considera-se que a ocupação de macrófitas no 

reservatório da UHE Itá é baixa e em condições controláveis.



87

1.   INTRODUÇÃO

Os estudos da ictiofauna na região de influência da UHE Itá buscam acompanhar 

a evolução da comunidade de peixes, caracterizando o ciclo de vida das princi-

pais espécies. Também são desenvolvidas algumas ações para conservação da 

diversidade genética dos estoques de peixes mais afetados pelo empreendimento. 

A associação do conhecimento do ciclo de vida dessas espécies de peixes com a 

caracterização dos ambientes ocupados pelas distintas espécies, nas diferentes 

fases do ciclo de vida, fornece o subsídio necessário para o manejo ambiental.

O monitoramento e manejo da ictiofauna na área de influência do reservatório da 

UHE Itá é executado pelo Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água 

Doce – LAPAD, pertencente à Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, e 

tendo como instituição responsável a Fundação de Amparo à Pesquisa e Exten-

são Universitária – FAPEU, fundação de apoio da referida universidade.

 Assim sendo, apresentamos neste capítulo as atividades desenvolvidas relacio-

nadas à ictiofauna no período de janeiro a dezembro de 2014. 

Convém destacar que as atividades relacionadas ao desenvolvimento de tec-

nologia de cultivo de espécies nativas do Alto rio Uruguai foram encerradas no 

início do ano de 2014. Dessa forma, será ainda incluída neste capítulo uma breve 

descrição dos resultados do último experimento realizado nos tanques-rede ins-

talados no reservatório de Itá. Salientamos que todos os peixes que eram man-

tidos nesses tanques-rede foram transferidos para a Estação de Piscicultura da 

EPAGRI, em Caçador/SC, em março de 2014, sendo que as estruturas foram 

retiradas do lago nos meses subsequentes.

2.   ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Durante o ano de 2014 foram realizadas quatro coletas em oito pontos da área de 

influência do reservatório de Itá. O ponto BR da malha amostral prevista, situado 

no corpo do reservatório, foi amostrado na coleta de fevereiro/2014 (Verão), no 

entanto, considerando as demais campanhas, devido a semelhança na composi-

ção de espécies e abundância de indivíduos com os outros pontos de amostra-

gem do corpo do reservatório, tal ponto foi excluído desta malha amostral. Sendo 

assim, a avaliação dos diferentes ambientes formados pelo represamento do rio 

7 MONITORAMENTO E MANEJO DA 
ICTIOFAUNA NA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO DE ITÁ
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não foi prejudicada e continua sendo realizada, tendo amostras dos seguintes 

compartimentos: montante do reservatório (T); área de transição entre o ambiente 

lótico e lêntico (PX, MR); corpo do reservatório (BQ, MI); jusante da barragem (P, 

MO); e tributário situado a montante (L).  

Figura 1 - Localização dos pontos de coleta na área de influência do reservatório da UHE Itá.

As amostragens foram realizadas utilizando-se redes de arrasto, tarrafa, espi-

nheis, rede de travessia e redes litorâneas de malha simples e feiticeira (Figura 2), 

com diferentes tamanhos de malha, buscando avaliar a comunidade de peixes 

tanto quantitativa quanto qualitativamente. Todos os exemplares capturados fo-

ram submetidos a uma biometria, ainda em campo, para aferição do peso (g) e 

comprimento (mm).

A análise dos dados de captura em termos de número de indivíduos e de bio-

massa foi realizada com base na captura por unidade de esforço (CPUE) por 100 

m2 de rede, sendo excluídas desta análise as redes travessia e de arrasto e o 

espinhel.
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Junto com as coletas de peixes adultos também foram realizadas amostragens 

de ovos, larvas e juvenis de peixes. Para estas amostragens foram utilizados três 

tipos de equipamentos: rede de plâncton do tipo cônico-cilíndrica e armadilhas 

luminosas para a coleta de ovos e larvas de peixes; e a rede de arrasto para a 

captura dos juvenis (Figura 3).

Figura 2 - 
Instalação dos 
petrechos de 
pesca (espinhel, 
rede malhadeira 
simples e redes 
pelágicas) durante 
as campanhas de 
monitoramento da 
ictiofauna da UHE 
Itá no ano de 2014.
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Figura 3 - 
Equipamentos 
utilizados para 
amostrar ovos, 
larvas e juvenis 
de peixes: a rede 
cilindro-cônica 
para coletas 
pelágicas de 
ovos e larvas, 
a armadilha 
luminosa para 
coletas litorâneas 
e de fundo; e a 
rede de arrasto 
para coletas de 
juvenis.
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As coletas planctônicas ficaram restritas aos pontos lóticos e semilênticos, onde 

os equipamentos de arrasto apresentam maior eficiência. As redes de plâncton 

foram utilizadas em arrastos horizontais realizados próximos à superfície da água, 

com duração de 15 minutos, com o barco em baixa velocidade. Um fluxômetro 

foi acoplado na boca da rede para obtenção do volume de água filtrada. Já o uso 

de armadilhas luminosas foi realizado em todos os pontos da área de influência 

da UHE Itá.

Todo o material coletado foi acondicionado em frascos de polietileno e conserva-

do em formol 4%. No laboratório, os ovos e as larvas foram separados do restan-

te do material coletado sob microscópio estereoscópico em placa de acrílico do 

tipo Bogorov. Em seguida, as larvas foram quantificadas e depois identificadas 

com bibliografias referentes à identificação de larvas de peixes brasileiros.

Para diagnosticar a produção pesqueira na região de influência do reservatório 

da UHE Itá, foram entrevistados pescadores que representam a pesca no reser-

vatório, provenientes dos dois estados que divisam com o rio Uruguai (SC e RS).  

Os municípios envolvidos foram: Maximiliano de Almeida, Arabutã, Severiano de 

Almeida, Aratiba, Itá, Ipira, Peritiba, Piratuba, Marcelino Ramos, Concórdia, Alto 

Bela Vista e Mariano Moro. Alguns pescadores de outros municípios da região, 

como Zortéa e Capinzal, que pescam no lago de Itá também foram entrevistados 

quanto às suas capturas.

Todos os pescadores colaboradores são cadastrados com dados pessoais e ou-

tras informações socioeconômicas e são devidamente instruídos quanto à impor-

tância do projeto, bem como da sua participação para a reprodução fidedigna da 

atividade pesqueira da região. Foi fornecida, para cada participante, uma ficha de 

coleta para a descrição de suas capturas mensais (biomassa de cada morfoes-

pécie). O pescado capturado foi agrupado em morfoespécies de acordo com a 

nomenclatura utilizada na região. O recolhimento das fichas e esclarecimento de 

dúvidas foi realizado bimestralmente, sendo os dados de captura inseridos em 

base computadorizada para posterior análise. Ao longo do ano de 2014, também 

foi realizada a atualização dos dados cadastrais.

Com relação ao desenvolvimento de tecnologia de cultivo das espécies nativas 

do Alto rio Uruguai, no período reprodutivo 2013/2014 foi feita uma avaliação da 

maturação gonadal dos exemplares de suruvi Steindachneridion scriptum man-

tidos nos tanques-rede localizados no reservatório de Itá. Os peixes, com peso 

médio de 2,2 kg, foram mantidos em tanques quadrados de 4 m3, numa densi-

dade de 40 e 60 peixes/m³, sendo alimentados ad libitum duas vezes ao dia com 

uma ração com 40% de proteína bruta. Os exemplares foram manuseados para 

seleção de indivíduos maduros no período de setembro de 2013 a março de 2014.
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3.   RESULTADOS

Durante as campanhas de monitoramento realizadas no ano de 2014, foi captu-

rado um total de 6.130 exemplares de peixes pertencentes a 64 espécies, com-

preendendo uma biomassa total de 448,2 kg, sendo que as maiores capturas 

foram registradas nas estações de verão e primavera. Neste ano, embora o nú-

mero de indivíduos capturados tenha sido inferior ao capturado em 2013 (6.871 

exemplares), o número de espécies e biomassa apresentaram valores superiores 

aos registrados em 2013 (61 espécies e 432,6 kg, respectivamente). A distribui-

ção espacial da abundância de peixes também apresentou um padrão diferente 

do observado em anos anteriores, onde se registrava as maiores biomassas no 

ponto situado a montante do reservatório. No ano de 2014, os pontos de jusante 

foram os que mais contribuíram na captura de peixes, tanto em número de exem-

plares como em biomassa, sendo que a menor biomassa foi observada na região 

dos tributários, semelhante ao observado nos anos anteriores.

A análise da composição da ictiofauna nos distintos compartimentos mostrou 

que na região do corpo do reservatório foram identificadas 38 espécies, sendo 

que as espécies predominantes em biomassa foram o cascudo-chicote Lorica-

riichthys anus e o peixe-cachorro Acestrorhynchus pantaneiro.  No ambiente de 

transição, foram observadas 37 espécies, destacando-se a participação da voga 

Schizodon aff. nasutus e dos cascudos-chicote Loricariichthys anus e Loricariich-

thys sp.m. No tributário foram observadas apenas 26 espécies, com dominância 

em biomassa do cascudo-chicote Loricariichthys anus. Nos pontos a jusante do 

reservatório foi observada a maior riqueza de espécies (49), sendo que as maio-

res biomassas foram do mandi-beiçudo Iheringichthys labrosus, da voga Schizo-

don aff. nasutus e do cascudo Hypostomus isbrueckeri, que juntos contribuíram 

com mais de 50% da biomassa capturada neste compartimento. Já no ponto 

situado a montante do reservatório, foi observada a menor riqueza de espécies 

(30), com elevadas biomassas dos peixes-cachorro Acestrorhynchus pantaneiro, 

Galeocharax humeralis, Oligosarcus cf. jenynsii, do mandi-beiçudo Iheringichthys 

labrosus e do cascudo H. isbrueckeri. Em 2014, semelhante ao observado no ano 

de 2013, não foi capturada nenhuma espécie migradora no compartimento de 

montante do reservatório de Itá. 

Destaca-se, no entanto, que em 2014, no ponto situado a jusante das usinas 

instaladas na região do alto rio Uruguai, foram capturados três exemplares de 

três espécies de migradores: Prochilodus lineatus, Salminus brasiliensis e Stein-

dachneridion scriptum. No que diz respeito ao reservatório, algumas outras espé-

cies continuam apresentando aumento de suas populações, tais como: o lambari 

Astyanax fasciatus, o cascudo-chicote Loricariichthys anus, a voga Schizodon 

aff. nasutus e o peixe-cachorro Acestrorhynchus pantaneiro, principalmente nos 

ambientes lênticos. Entretanto, tem sido verificada uma redução do número de 
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exemplares das espécies migradoras de grande porte capturadas   no reservató-

rio de Itá. 

Outro fato importante a ser destacado é o aumento de espécies exóticas no lago 

de Itá. Além da presença da carpa Cyprinus carpio, em 2014 a captura da tilápia 

Oreochromis niloticus dobrou quando comparada com a captura de 2013, con-

sequência provável do escape de exemplares de cultivos realizados pela pisci-

cultura da região. 

Em 2014, também foi verificado um aumento das populações de peixes piscívo-

ros, como os peixes-cachorros Galeocharax humeralis e Acestrorhynchus pan-

taneiro e a piranha Serrasalmus maculatus. Essas espécies haviam apresentado 

redução nas capturas de 2013. Esse aumento pode estar relacionado ao aumento 

quantitativo de algumas espécies de lambaris do gênero Astyanax, peixes que 

compõem a dieta desses piscívoros.

Figura 4 – Biometria realizada durante a campanha de outono no monitoramento da ictiofauna da 
UHE Itá. 

Durante as coletas de ictioplâncton na área de influência do reservatório de Itá, 

foram encontrados 275 organismos do ictioplâncton, dos quais 110 (40%) eram 

ovos e 165 (60%) eram larvas. As maiores densidades de ovos e larvas foram 

observadas nos pontos lóticos de jusante e no rio Ligeiro. De modo geral, a as-

sembleia de larvas de peixes foi composta principalmente por espécies de pe-

queno porte, sedentárias ou que realizam curta migração reprodutiva. Diferente 
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do observado nos anos anteriores, as larvas de espécies migradoras não foram 
registradas nas amostragens de 2014.

A avaliação de áreas de berçário de peixes migradores nos principais rios tribu-
tários do reservatório foi realizada no período reprodutivo compreendido entre 
novembro/2013 e março/2014. As coletas foram realizadas mensalmente nos rios 
do Peixe, Fragosos e Rancho Grande. Foi capturado um total de 3.437 indiví-
duos, representando quatro ordens, nove famílias e 23 espécies. Apesar da ele-
vada captura, não foram capturados juvenis de peixes migradores. As espécies 
mais representativas foram Apareiodon affinis, Geophagus brasiliensis, Astyanax 
jacuhiensis e Astyanax fasciatus, as quais foram capturadas em todos os ambien-
tes amostrados. Destaca-se a presença, em todos os locais amostrados, das 
espécies exóticas Tilapia rendalli e O. niloticus, que apesar de não estarem entre 
as quatro mais representativas, apresentaram abundância maior (4,5% e 2,3%, 
respectivamente) quando comparadas as outras 17 espécies nativas.

Em 2014, o monitoramento da produção pesqueira do reservatório de Itá contou 
com a colaboração de 81 pescadores. A atualização dos dados socioeconômicos 
desses colaboradores do projeto, feita ao longo do ano, de um modo geral, não 
mostrou grandes alterações no perfil dos pescadores. Continua sendo observa-
do um predomínio de homens, casados (89,04%), com idades variando de 25 a 
72 anos. A maioria dos entrevistados apresenta ensino fundamental incompleto 
(75,34%). Dos colaboradores entrevistados em 2014, 17 complementam a renda 
com a pesca, obtendo valores que variam de R$ 40,00 a 700,00 mensais. Neste 
ano, apenas três entrevistados afirmaram retirar todo o seu sustento da atividade 
pesqueira, com rendimento mensal variando de R$ 400,00 a 600,00. Dos 81 co-
laboradores deste período, 64 possuem embarcação, sendo que 79,69% destas 
são de madeira e apenas 31,14% possuem propulsão a motor.

A análise dos dados obtidos em 2014 mostrou que a produtividade pesqueira do 
reservatório de Itá foi de 7,9 kg.pescador-1.dia-1. Foram registradas 26 morfoespé-
cies durante este ano de monitoramento, com destaque para as tilápias e as car-
pas, que foram as mais capturadas pelos pescadores atuantes no reservatório de 
Itá. Especial atenção deve ser dada a elevada captura de tilápias no reservatório 
de Itá, pois apesar de presente no reservatório, sua captura nunca foi tão elevada 
quanto neste último ano. Em 2013 a participação em biomassa das tilápias nas 
capturas dos pescadores era de 7,04% e neste ano de 2014 foi três vezes maior 
(21,48%). Além dessas espécies exóticas, o pintado-amarelo, o grumatão, as pi-
ranhas, as traíras e o jundiá também se destacaram nas capturas no ano de 2014.

Dentre as atividades de conservação genética, desenvolvidas ao longo do ano 
de 2014, deve-se destacar o esforço para criopreservar amostras de sêmen de 
exemplares selvagens e as análises genético-moleculares dos indivíduos de suru-

vi selvagem presentes no plantel. 



95

GESTÃO AMBIENTAL
MONITORAMENTO E MANEJO DA ICTIOFAUNA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO DE ITÁ

A tabela 1 apresenta o número total de peixes amostrados e o número de amos-

tras (alíquotas) de sêmen criopreservado mantidas no banco in vitro do LAPAD. 

Durante este ano, foi realizada a manutenção de rotina do banco in vitro (abas-

tecimento dos botijões com nitrogênio líquido) e a coleta e criopreservação de 

164 novas amostras oriundas de 14 indivíduos pertencentes a quatro espécies 

(surubim-pintado, grumatão, dourado e piava). 

Tabela 1. Número de peixes amostrados e suas respectivas amostras de sêmen criopreservado, por 
espécie, do banco in vitro do LAPAD.

Nome comum Espécie Peixes (n) Amostras (n)

Surubim-pintado Pseudoplatystoma corruscans 18 401

Dourado Salminus brasiliensis 12 277

Piracanjuba Brycon orbignyanus 16 136

Grumatão Prochilodus lineatus 6 29

Piava Leporinus obtusidens 10 54

Suruvi Steindachneridion scriptum 10 165

TOTAL 72 1062

As análises genéticas feitas por meio da técnica do DNA barcoding revelaram 

que os exemplares de suruvi selvagens presentes no banco in vivo pertencem a 

mesma espécie. Merece destaque a revisão do gênero feita por Garavello (2005), 

onde há o registro da ocorrência de duas espécies de suruvi na região do alto 

Uruguai (GARAVELLO, J. Revision of genus Steindachneridion (Siluriformes: Pi-

melodidae). Neotropical Ichthyology, v.3, n.4, p.607-623, 2005). As tabelas 2 e 

3 mostram as espécies que compõem o plantel de reprodutores do banco in 

vivo nas estações de piscicultura conveniadas. Nesse ano foram adicionados 24 

exemplares de jundiá selvagens no plantel.

Tabela 2. Número de reprodutores do banco in vivo do LAPAD por espécie e geração estocados em Camboriú 
(SC).

Nome comum Espécie
Geração

Selvagem F1

Piracanjuba Brycon orbignianus 0 156

Dourado Salminus brasiliensis 8 38

Suruvi Steindachneridion scriptum 11 63

Pintado Pseudoplatystoma corruscans 6 1

Jundiá Rhamdia quelen 30 55

Piauçu Leporinus macrocephalus 1 0

Grumatão Prochilodus lineatus 23 230

Piava Leporinus obtusidens 24 254

TOTAL 103 797
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Tabela 3. Número de reprodutores do banco in vivo do LAPAD por espécie e geração estocados em 
Caçador (SC).

Nome comum Espécie Geração F1

Piracanjuba Brycon orbignianus 4

Dourado Salminus brasiliensis 125

Suruvi Steindachneridion scriptum 490

Grumatão Prochilodus lineatus 51

Piava Leporinus obtusidens 32

TOTAL 702

A avaliação dos exemplares de suruvi S. scriptum mantidos nos tanques-rede 

do reservatório de Itá mostrou que ocorre a maturação gonadal completa da es-

pécie, tanto de fêmeas quanto de machos, quando criados nessas estruturas de 

cultivo. Foi observado que é viável o manejo para seleção dos reprodutores e a 

indução hormonal para desova, e que os indivíduos mantidos nos tanques-rede 

responderam positivamente a essa indução, ocorrendo a maturação final dos ga-

metas e a desova. Além disso, houve um prolongamento do período reprodutivo 

dos indivíduos mantidos nos tanques-rede quando comparado com peixes da 

mesma espécie mantidos em viveiros de terra.

4.  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O MEXILHÃO DOURADO

Após o surgimento do mexilhão dourado na UHE Itá, identificado em maio de 

2013, foram iniciadas as ações para o controle deste organismo nas estruturas 

e sistemas de refrigeração da usina, visando principalmente à confiabilidade e 

preservação dos equipamentos para a geração de energia elétrica.  

Em janeiro de 2014 iniciou-se o controle do mexilhão através da injeção do pro-

duto MXD 100 nos sistemas de refrigeração das unidades geradoras. Entretanto, 

em maio de 2014 a comercialização e utilização deste produto foi desautorizado 

pelo Ibama (ofício 02023.000447/2014-50 RS/NLA/IBAMA), consequentemente, 

a UHE Itá suspendeu a dosagem do produto nas instalações da usina. 

Tendo em vista a garantia da atividade de geração de energia, a Tractebel Energia, 

através do LACTEC, estudou a eficiência de outros produtos capazes de contro-

lar a fixação do mexilhão no sistema de refrigeração, porém, observando priorita-

riamente a minimização de possíveis impactos ambientais e materiais.  

Os produtos contendo Cloro e Hidróxido de Sódio, amplamente utilizados no 

setor industrial e da saúde, foram os mais indicados para aplicação na usina, es-

pecialmente o Hidróxido de Sódio, devido à possibilidade de aproveitamento do 

sistema de injeção já instalado. 
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Em 2015 a UHE Itá solicitará a autorização do uso de Hidróxido de Sódio junto 

à Polícia Federal, bem como informará ao Ibama sobre qualquer decisão interna 

acerca do método de controle do mexilhão nas instalações da usina. 

Embora o mexilhão esteja presente na icitofauna do reservatório, observa-se que 

as ações de controle do organismo, não estão no atual escopo do monitoramento 

da ictiofauna do reservatório, haja vista que seu principal efeito vem ocorrendo 

nas instalações e sistemas de refrigeração internos.

Mexilhão dourado nas instalações e sistemas de refrigeração internos da Usina

5.   CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2014 foi marcado por algumas mudanças importantes na comunidade 

de peixes do reservatório de Itá, a principal delas relacionada ao aumento na 

abundância das espécies exóticas no lago. Além da presença da carpa Cyprinus 

carpio, em 2014 a captura da tilápia O. niloticus na pesca científica dobrou quan-

do comparado com os dados obtidos em 2013. Além da pesca científica, foi ve-

rificada uma elevada participação das tilápias nas amostragens de juvenis, o que 

revela que essas espécies estão se reproduzindo no ambiente e aumentando seu 

recrutamento. A participação das tilápias nas capturas feitas pelos pescadores 

atuantes no lago de Itá triplicou em relação ao capturado ano anterior. 

Esse aumento das tilápias pode indicar a ocorrência de escapes de cultivos na 

região, principalmente após a implantação do cultivo dessa espécie em siste-

ma de tanques-rede no lago. Vale lembrar que o impacto dessas introduções de 

espécies no lago pode trazer, nos próximos anos, consequências marcantes na 

estrutura da comunidade de peixes. 
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Salienta-se que a autorização e o controle de parques aquícolas em reservatórios 

utilizados para a geração de energia é de responsabilidade da União, conforme 

Decreto n° 4.895 de 25/11/2003 e Instrução Normativa Interministerial n° 06 de 

28/05/2004, assim sendo, sem ação direta da UHE Itá. No que diz respeito ao re-

lacionamento com a sociedade a UHE Itá e a Associação dos Municípios Lindei-

ros da Barragem de Itá – AMULBI, promoveram workshop com a participação de 

representantes municipais, Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA e LAPAD. O 

objetivo foi esclarecer aspectos técnicos e de regulamentação sobre a instalação 

de tanques-rede em reservatórios de hidrelétricas. Nesta oportunidade, o LAPAD 

apresentou os trabalhos desenvolvidos com cinco espécies nativas da bacia do 

rio Uruguai ao longo de 10 anos de pesquisa com tanques rede, destacando-se 

os resultados obtidos e as dificuldades observadas com o cultivo de cada espé-

cie durante os experimentos realizados.

No programa de conservação genética, destaca-se a presença de oito espécies 

nativas do alto rio Uruguai: piracanjuba Brycon orbignyanus, dourado, Salminus 

brasiliensis, suruvi Steindachneridion scriptum, pintado Pseudoplatystoma cor-

ruscans, jundiá Rhamdia quelen, piauçu Leporinus macrocephalus, grumatão 

Prochilodus lineatus e piava Leporinus obtusidens.

Dentre as atividades de conservação genética, deve-se destacar o esforço para 

criopreservar amostras de sêmen de exemplares selvagens e as análises genéti-

co-moleculares dos indivíduos de suruvi selvagem presentes no plantel. O banco 

in vitro conta com amostras criopreservadas de seis espécies nativas do alto 

rio Uruguai, oriundas de 72 indivíduos que originaram 1062 alíquotas de sêmen, 

onde se destacam as alíquotas de 16 exemplares de piracanjuba, espécie que 

está severamente ameaçada de extinção. As análises genéticas por meio da téc-

nica do DNA barcoding revelaram que os exemplares de suruvi selvagens pre-

sentes no banco in vivo pertencem a uma única espécie, apesar de haver registro 

da ocorrência de uma segunda espécie na região do alto Uruguai. Atualmente, o 

banco in vivo apresenta 1.602 peixes. 
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Este monitoramento apresenta o comportamento hidrológico médio mensal ve-

rificado na bacia do rio Uruguai junto à barragem da UHE Itá durante o ano de 

2014. 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As atividades de monitoramento hidrometeorológico compreendem a medição 

dos dados hidrológicos de vazões afluentes, vazões defluentes (vazão turbinada 

+ vertida) e o armazenamento em percentual de volume útil do reservatório.

3. RESULTADOS

Na Tabela 1 e nos gráficos abaixo, são apresentados os dados hidrológicos e o 

nível do reservatório, a vazão turbinada e a vazão vertida durante o ano de 2014, 

respectivamente.

Tabela 1 - Dados hidrológicos da UHE Itá para o ano de 2014

Variável Máximas do Período Mínimas do Período

Nível [m] 370,03 366,82

Vazão Tubinada [m³/s] 1.573,00 215,00

Vazão Vertida [m³/s] 20.125,00 0,00

O gráfico 1 apresenta o nível de montante do reservatório da UHE Itá . Verifica-se 
pela análise gráfica que nos meses de maio a setembro houve uma tendência de 
elevação do nível do reservatório, onde o acumulado de chuvas superou a média 
da série histórica 2000-2013 e o valor máximo ocorreu no mês de junho.

MONITORAMENTO
HIDROMETEOROLÓGICO8
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Gráfico 1 - Nível (m) do reservatório da UHE Itá em 2014.

O gráfico 2 apresenta os valores médios mensais de vazão turbinada . Os maio-

res valores foram registrados nos meses de janeiro, abril, junho, julho, outubro e 

novembro.

Gráfico 2 - Vazão turbinada (m³/s) medidos na UHE Itá em 2014.

De acordo com o gráfico 3, tem-se que a maior média de vertimento médio anual 

verificada na bacia do Rio Uruguai ocorreu no mês de junho, sendo este o maior 

valor histórico registrado.

Gráfico 3 - Vazão vertida (m³/s) medidos na UHE Itá em 2014.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2014 apresentou condições hidrológicas compatíveis com a média his-

tórica, mesmo tendo o período de 23/06/2014 a 29/06/2014 como evidências 

de altas precipitações e cheias na bacia do Rio Uruguai.  O nível médio anual do 

reservatório foi de 368,67 metros, o que representa uma média de 76,84% de 

armazenamento em relação ao seu volume útil, no ano de 2014. 

Vazões elevadas foram verificadas principalmente no período de maio a agosto 

e mês de outubro. O período de alta afluência e vertimento registrado no mês de 

junho representou aproximadamente 50% da máxima enchente provável para o 

Rio Uruguai. 

Para o controle do nível máximo do reservatório foi necessário a realização de 

abertura das comportas do vertedouro em onze ocasiões, sendo observada a 

vazão máxima de vertimento médio de 20.125 m³/s no dia 28 de junho de 2014, 

cujo pico de vertimento registrado chegou a 23.997 m³/s.
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A construção da Usina hidrelétrica de Itá ensejou a implementação de um vivei-

ro florestal de mudas nativas para atender as necessidades de restauração das 

áreas afetadas. Desta forma a produção de sementes de espécies florestais ar-

bóreas ganhou grande importância para programas de educação ambiental nas 

escolas, para doação de mudas, e na urbanização da nova cidade de Itá. 

Com a criação do Horto Botânico já foram produzidas mudas de mais de 100 

diferentes espécies nativas da região do Alto Uruguai com as finalidades de: 

a)  recomposição de faixa ciliar e áreas degradadas; 

b)  implantação de bosques nas escolas; e 

c)  doação de mudas para terceiros. 

Desde a sua criação, já foram produzidos mais de 2 milhões de mudas de espé-

cies nativas.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Distribuição de mudas

Conforme pode ser observado na Figura 1, no ano de 2014 foram distribuídas 

2.438 mudas para a manutenção de faixa ciliar no entorno do reservatório de 

Itá, 734 mudas para instituições de ensino, 8.990 mudas para as Prefeituras dos 

municípios lindeiros e terceiros e 479 mudas para instituições sem fins lucrativos. 

Tais atividades atenderam as iniciativas ligadas à recomposição ou enriquecimen-

to de áreas de florestas nativas, totalizando 12.641 mudas distribuídas no ano. 

Para garantir a variabilidade genética das mudas produzidas, a equipe de técni-

cos do Horto realiza coleta de sementes de várias matrizes distribuídas na área 

de abrangência da UHE Itá.

HORTO BOTÂNICO9
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19,29%

5,81%

71,12%

3,79%

Manutenção de faixa ciliar no

entorno do reservatório de Itá

Ins�tuições de ensino

Prefeituras de municípios

lindeiros e terceiros

Ins�tuições sem fins lucra�vos

Figura 1: Destinação das mudas produzidas no Horto Botânico em 2014

Trilha Ecológica

Além das áreas destinadas a produção de mudas, o Horto Botânico também 

possui uma trilha ecológica, a “Trilha Selerepe”, que é utilizada como ferramenta 

para atividades de Educação Ambiental abordando temas como: uso indevido de 

área; importância de preservar a água; erosão; espécies nativas e espécies raras 

do Alto Uruguai; lendas da região; fauna local e ações que contribuem para a 

preservação do meio ambiente. 

Em 2014, foram atendidas 2.273 pessoas nas dependências do horto e na Trilha 

do Serelepe.

Vinhetas 

Durante os meses de novembro e dezembro de 2014 foram veiculadas 2 vinhe-

tas com aproximadamente 200 inserções de cada tema em meio a programação 

das rádios envolvidas. Os temas abordados foram a produção de mudas e o 

georreferenciamento de matrizes. Também foi confeccionado informativo a fim 

de complementar as informações transmitidas na vinheta e orientar sobre a im-

portância da produção de mudas e o georreferenciamento de árvores matrizes. 

O informativo e as vinhetas encontram-se disponíveis no site do Consórcio Itá 

(www.consorcioita.com.br). 
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Georreferenciamento de árvores matrizes

Em 2010 iniciou-se um trabalho de cadastramento e georreferenciamento de ár-

vores matrizes distribuídas na área de abrangência da UHE Itá, gerando um ban-

co de dados com todas as informações fenotípicas e localização das mesmas. Ao 

todo foram cadastradas 1007 (mil e sete) árvores de 107 (cento e sete) espécies 

diferentes.

Com a existência de matrizes de espécies com ciclo de vida curto e da possibi-

lidade de ação antrópica sobre elas, é necessário um monitoramento constante 

das condições das árvores e das plaquetas de identificação. O monitoramento 

serve também para cadastrar novos indivíduos.

Em 2014 esse monitoramento teve duração de 3 meses, sendo iniciado 05/05/2014 

e finalizado em 07/07/2014, e abrangeu os municípios onde as matrizes estão lo-

calizadas: Itá/SC, Concórdia/SC, Arabutã/SC, Piratuba/SC, Alto Bela Vista/SC, 

Marcelino Ramos/RS, Severiano de Almeida/RS, Mariano Moro/RS, Aratiba/RS.

Após a conclusão do monitoramento iniciou-se os trabalhos de recadastramento 

de outros 28 indivíduos de espécies de árvores matrizes mortas devido ao fim do 

seu ciclo de vida, ou por ação antrópica através do corte. Esse recadastramento 

seguiu os mesmos procedimentos do cadastramento inicial. No Banco de Dados 

e mapeamento foram excluídos os dados referentes as matrizes antigas e adicio-

nado as informações das novas matrizes.

Durante o monitoramento também foram identificadas 112 matrizes com plaque-

tas danificadas, o que necessitou a confecção e a instalação de novas plaquetas. 

Foi tomado o cuidado de fixar as plaquetas o mais alto possível no tronco, com o 

objetivo de permitir a sua visualização e dificultar a danificação das mesmas pela 

população. Esta atividade foi concluída em 14/08/2014. 

Neste período de avaliação também foram coletados dados referentes a danos 

mecânicos, como poda, quebra de galhos, entre outros. Entretanto, apesar de 

terem ocorridos em algumas matrizes, estes não apresentaram riscos a sanidade 

da árvore, assim como também não tiveram grandes proporções ao ponto de 

influenciar na produção de flor, fruto e, consequentemente, de sementes. 

Outro fator de atenção especial foi à divulgação deste projeto à população, prin-

cipalmente aos moradores próximos ao lago e próximos as árvores cadastradas. 

Desta forma, a equipe buscou conversar com os moradores e distribui o panfleto 

do projeto a proprietários ou moradores próximos de 865 matrizes. 

Além da divulgação realizada pela equipe de monitoramento, a equipe do Centro 

de Divulgação Ambiental - CDA divulgou e distribuiu os panfletos em 113 escolas 

municipais e estaduais, principalmente nas comunidades próximas ao lago, com 

auxílio da equipe do projeto Vizinhos do Lago.
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Tabela 1 - Resumo correspondente aos itens avaliados no monitoramento

DESCRIÇÃO QUANT. %
Matrizes existentes 979 97,22 %

Matrizes cortadas ou mortas 28 2,78 %

Matrizes sem plaqueta 112 11,12 %

Matrizes cujo foi entregue folder do projeto a moradores próximos 865 85,90 %

Matrizes que sofreram algum dano em sua estrutura, como poda, quebra 
de galhos

49 4,87 %

Matrizes que estão com flores frutos ou sementes* 84 8,34

* Como este monitoramento foi realizado no período de inverno, estes dados não podem ser comparados com o 
potencial de reprodução destas espécies e nem com a capacidade de produção de sementes dos indivíduos em 
questão. Já que é comum entre as espécies florestais a periodicidade da produção de sementes, assim como em 
alguns anos a produção pode ser abundante, outros subsequentes podem ser menores (MEDEIROS, 2006). 

Atividade de 
divulgação 
do projeto 
com a entrega 
de panfletos 
e conversa 
com a 
comunidade 
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Panfleto Distribuído

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do ano de 2014 as atividades do horto botânico promoveram a distribui-

ção de 12.641 mudas nativas para a manutenção da faixa ciliar do reservatório, 

instituições de ensino, prefeituras etc. Também foram realizadas atividades de 

educação ambiental com os 2.273 visitantes do horto botânico e trilha do Serele-

pe, a distribuição de panfletos informativos e a veiculação de vinhetas em rádio. 

O trabalho de monitoramento de 2014 das 1.007 matrizes georreferenciadas ter-

minou com o recadastramento de outros 28 indivíduos de espécies de árvores 

matrizes mortas, devido ao fim do seu ciclo de vida ou por ação antrópica através 

do corte. Esse monitoramento também propiciou a realização de atividades de 

recolocação de plaquetas de identificação em algumas matrizes e a divulgação 

do projeto à população do entorno.  

Para garantir a diversidade genética deve-se colher sementes de várias árvores 

matrizes (quando possível) em um mesmo ambiente ou em ambientes distintos. 

Para Duque Silva & Higa 2006, devem-se marcar árvores matrizes distantes entre 

si em pelo menos 100m, ou duas vezes a altura da árvore, para evitar a endoga-

mia (parentesco entre as árvores). 

As sementes das espécies escolhidas devem ser coletadas em fragmentos da 

região do bioma onde está inserida a Usina Hidrelétrica Itá. 
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Desde outubro de 2009, a Central de Manutenção (CM) do reservatório da UHE 

Itá vem desenvolvendo atividades importantes visando a recomposição de faixa 

ciliar. No primeiro momento, a CM priorizou a construção e reforma de cercas, vi-

sando o total isolamento das áreas ciliares com interferência de gado, buscando, 

desta forma, fornecer condições ideais para o crescimento das mudas plantadas 

anteriormente e para a regeneração natural. 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1 MANUTENÇÃO DE CERCAS

No ano de 2014 a Central de Manutenção concluiu 115 Ordens de Serviço (OS) 

relacionadas a manutenção de cercas. Estas Ordens foram geradas a partir de 

vistorias fluviais, vistorias terrestres ou identificadas e repassadas pela equipe da 

Fiscalização Ambiental e Sócio patrimonial e do Projeto Vizinhos do Lago.

Em atendimento as demandas geradas no período efetuaram-se a manutenção de 

aproximadamente 38.164m de cerca, restabelecendo a ideal estrutura de conten-

ção e impedindo a entrada de gado em 110 fragmentos cercados (Vide Gráfico 01).

Gráfico 01: Relação do total de cercas existentes pela quantidade de cercas reparadas desde 2009 
e reparadas em 2014.

10 CONSOLIDAÇÃO 
DA FAIXA CILIAR
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Recuperação das cercas da faixa ciliar. 

2.2 MANUTENÇÃO DA FAIXA CILIAR

As atividades de manutenção da faixa ciliar do reservatório da UHE Itá buscam 

aprimorar o processo de sucessão ecológica nestes locais, visando atingir o es-

tágio clímax em um menor espaço de tempo (o último estágio alcançado por co-

munidades vegetais ao longo da sucessão ecológica). Para que isso ocorra, são 

realizadas intervenções como o plantio de mudas nativas, entre elas coroamento, 

abertura de covas, adubação e tutoramento.

Buscando a total recomposição da faixa ciliar, são realizadas vistorias a cam-

po com o intuito de identificar as áreas com necessidade de intervenção. Estas 

áreas por sua vez são incluídas no plano de manutenção da faixa ciliar executado 

anualmente e passam a receber manutenções constantes para acelerar a recom-

posição da área.

Os fatores considerados para a seleção das áreas são: 

•	 baixo	índice	de	cobertura	vegetal;

•	 baixa	diversidade	de	espécies	existentes;	e

•	 incidência	de	gado	em	áreas	cercadas.
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No ano de 2014 realizou-se intervenção em aproximadamente 6 hectares, efe-

tuando coroamento, abertura de covas, adubação, plantio e tutoramento de 

2.375 mudas nativas.

Essas áreas são monitoradas e continuarão a receber manutenção para assegu-

rar um melhor desenvolvimento das mudas inseridas. 

Atividades de coroamento, abertura de covas, plantio e tutoramento de mudas nativas. 

2.3 INSTALAÇÃO DE PLACAS

No ano de 2014 realizou-se a colocação de placas informativas referentes a Áreas 

de Preservação Permanente nas proximidades do Parque Teixeira Soares – RS e 

nas proximidades do Porto Itá -SC.
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Atividade de instalação de placas de sinalização ambiental. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para o ano de 2015, a equipe da Central de Manutenção do Consórcio Itá dará 

continuidade aos serviços de isolamento de áreas através da manutenção de 

cercas e, durante o período mais adequado (entre os meses de maio e agosto) 

serão restabelecidas as atividades de manutenção na faixa ciliar, com o replantio 

de mudas em áreas com esta necessidade e o plantio de mudas em novas áreas 

pré-definidas.
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Em junho de 2008 foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Marcelino Ramos 

a criação do Parque Natural Municipal Mata do Rio Uruguai Teixeira Soares. Du-

rante o ano de 2009, foram realizadas reuniões com a comunidade e prefeitura, 

bem como oficinas de capacitação para definir as diretrizes para instalação da 

infraestrutura necessária ao funcionamento do Parque. Em 2010, o Plano de Ma-

nejo do Parque Natural Municipal Mata do Rio Uruguai Teixeira Soares foi revisa-

do de modo a incorporar as orientações operacionais e normativas resultantes do 

amadurecimento dos projetos de infraestrutura em elaboração, os quais amplia-

ram as demandas de uso público originalmente previstas.

No Parque Fritz Plaumannn, continuam as atividades executadas pela ECOPEF 

- Equipe Co-gestora do Parque Estadual Fritz Plaumann, OSCIP – Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público em parceria com o Órgão Gestor das 

Unidades de Conservação, a Fundação de Meio Ambiente – FATMA. 

A Tractebel Energia através de recursos da área de responsabilidade social apoia 

a Ecopef e ações no Parque, anualmente desde o ano de 2009, a Viagem de 

Estudos dos Guias Mirins do Parque Estadual Fritz Plaumann, alunos da escola 

co-localizada na zona de amortecimento do Parque, cuja maioria são residentes 

no entorno da Unidade de Conservação. 

Os alunos se envolvem primeiramente nos eventos que comemoram os aniver-

sários de visitação da UC, dentre as atividades os mesmos são capacitados por 

técnicos da Ecopef em parceria com a direção e professores da Escola para 

atuarem como monitores de trilhas durante um dia específico da semana de co-

memoração.  Compondo o calendário anual de educação continuada as viagens 

são conduzidas entre a mesma parceria Ecopef e Escola para outras regiões do 

território nacional, buscando atrelar iniciativas socioambientais consolidadas e a 

visita emoutras Unidades de Conservação.      

O Consórcio Itá possui uma termo de cooperação financeira envolvendo com a 

Ecopef sob anuência e supervisão da Fatma, com intuito de subsidiar a gestão 

do programa de uso público do Parque Estadual Fritz Plaumann, desenvolvida 

desde abertura oficial em novembro de 2007.    

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO11
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1 ATIVIDADES RELACIONADAS AO PARQUE NATURAL MUNICIPAL MATA DO 
RIO URUGUAI TEIXEIRA SOARES

Em 2013 foi assinado contrato para implantação da infraestrutura do Parque Na-

tural Municipal Mata do Rio Uruguai Teixeira Soares com as empresas Planalto, 

responsável pelas obras civis e a empresa Carbonera, pelas estruturas metálicas. 

Em 2014 os trabalhos de implantação da infraestrutura do Parque tiveram conti-

nuidade, e o avanço das obras podem ser visualizadas nas fotos a seguir. 

Nos meses de abril e maio de 2014 ocorreu a estruturação do conselho consultivo 

do Parque sendo que a formalização da constituição do Conselho foi através do 

Decreto  Municipal no 116/2014, de 29/07/14. Já em dezembro de 2014 o muni-

cípio de Marcelino Ramos criou o Departamento de Unidades de Conservação, 

através das leis 053,054 e 055 de 02/12/2014, onde ocorreu a adequação da 

legislação de cargos e salários para as novas funções bem como criou o Fundo 

Mata do Rio Uruguai, para gestão financeira da Unidade.  

E em paralelo a estes trabalhos também ocorreu o início do processo de fortale-

cimento e reformatação da AVPM (Amigos Vizinhos do Parque Municipal). Como 
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primeiro marco ocorreu nos dias 10 e 11 de junho de 2014 a Oficina de análise Es-

tratégica e Situacional. Durante o ano de 2014, foram criados grupos de trabalho 

e no decorrer do ano o estatuto da AVPM foi revisado buscando qualifica-la como 

OSCIP, o quadro de sócios foi revisto e novos sócios convidados. Entre agosto e 

outubro foi iniciado um cadastro e entrevistas iniciais com os membros da AVPM 

e em dezembro iniciou o processo do diagnóstico organizacional, sendo realizado 

conjuntamente com a AVPM, Conselho Consultivo e DUC.

2.2 ATIVIDADES RELACIONADAS AO PARQUE FRITZ PLAUMANN

Em 2014 foi finalizada a revisão do “Plano de Manejo do Parque Estadual Fritz 

Plaumann e fortalecimento de seus mecanismos de gestão”, que iniciou-se em 

janeiro de 2012. O Projeto teve como objetivo maior contribuir para a consecução 

dos objetivos de criação e manejo do Parque Estadual Fritz Plaumann, situado 

em Concórdia/SC. Com a finalização desta revisão foi realizada a impressão dos 

volumes 1 e 2 do Plano de Manejo e a publicação do seu Resumo Executivo, mar-

cando  um novo ciclo de funcionamento do Parque Estadual Fritz Plaumann. O 

Plano de Manejo foi aprovado pela Fundação do Meio Ambiente (FATMA) através 

da Portaria no. 173/2014.

Em 2014 outras atividades tiveram continuidade e/ou foram implementadas, ten-

do como destaque as ações abaixo listadas:

•	 Monitoramento	da	água	do	Lajeado	Cruzeiro;

•	 Programa	adote	um	monitor	ambiental;

•	  Projeto de apoio a Gestão e divulgação do Parque Estadual Fritz Plaumann; 

•	  Projeto Viagem de Estudos dos Guias Mirins;

•	 Programa	de	Monitoramento	de	Transgressão	Ambiental;

•	 1ª	Corrida	e	Caminhada	Parque	Estadual	Fritz	Plaumann/set	(Comemoração	

do 11º Aniversário de Criação);

•	 7º	Aniversário	de	Visitação	do	Parque	Estadual	Fritz	Plaumann/nov.
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3. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos de fortalecimento do Conselho Consultivo e da AVPM devem con-

tinuar para o ano de 2015, bem como a estruturação do DUC e Fundo Mata do 

Rio Uruguai. A previsão de inauguração do Parque Natural Municipal Mata do Rio 

Uruguai Teixeira Soares é para o terceiro trimestre de 2015. 

Em relação ao Parque Estadual Fritz Plaumann e seu modelo de gestão, um dos 

grandes desafios para o ano de 2015 é a continuidade e ampliação dos trabalhos 

e projetos desenvolvidos, bem como a articulação de parcerias institucionais e 

financeiras. A implementação do plano de manejo fase II (Plano de manejo fase 

I revisado em sua efetividade: com 50% de suas ações efetivadas, 45%parcial-

mente e apenas 5% das ações não implementadas, também está na pauta das 

discussões, assim como o envolvimento da sociedade civil e instituições co-loca-

lizas, promovendo cada vez mais a consolidação do Parque Estadual Fritz Plau-

mann como catalizador de ações para o desenvolvimento territorial sustentável. 



Gestão Patrimonial





1. INTRODUÇÃO

Visando atender a solicitação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANNEL, 

que determina “às diversas concessionárias a execução de um Plano de Gestão 

Sociopatrimonial dos reservatórios de suas usinas hidrelétricas, com a preocupa-

ção de implantar um efetivo domínio sobre o patrimônio imobiliário vinculado a 

estas hidrelétricas” viabilizando os diversos usos advindos da formação do reser-

vatório, em 2002 a Tractebel Energia apresentou o Plano de Gestão Ambiental e 

Sociopatrimonial (PGASP), contemplando conceitos, diretrizes e procedimentos 

a serem adotados na gestão dos reservatórios das usinas em que a Tractebel 

detém a concessão, dentre elas a UHE Itá.

Neste sentido, este capítulo apresenta as atividades desenvolvidas na UHE Itá ao 

longo do ano de 2014, realizadas no âmbito da Gestão do Uso e Ocupação de 

Reservatório, seguindo as diretrizes do Plano de Gestão Ambiental e Sociopatri-

monial – PGASP, Manual de Gestão Ambiental e Sociopatrimonial – MGASP, Pro-

cedimento de Gestão PG-PA-001 e Plano Diretor do Reservatório e seu Entorno.

Nesses documentos estão descritos todos os usos permissíveis e não permissí-

veis para os usos múltiplos do reservatório e seu entorno, assim como o estabe-

lecimento das normas de uso e rotinas para a atividade de fiscalização. Com base 

nesses documentos, o agente fiscalizador realiza inspeções a campo, via terrestre 

e fluvial, para a verificação de irregularidades ambientais e sociopatrimoniais nas 

áreas de concessão do empreendimento. Esses documentos também norteiam as 

atividades da Gestão Patrimonial no que diz respeito as permissões de uso.

2. ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL

O reservatório da usina abrange uma área de 141 Km² e um perímetro total de 

760 km, permeando 11 municípios, sendo eles Itá, Arabutã, Concórdia, Alto Bela 

Vista, Ipira, Piratuba e Peritiba em Santa Catarina e Aratiba, Mariano Moro, Seve-

riano de Almeida e Marcelino Ramos no Rio Grande do Sul.

Nesta área são realizadas vistorias periódicas, via terrestre e fluvial, para identifi-

cação de irregularidades ambientais e sociopatrimoniais. Também são realizadas 

vistorias in loco para o atendimento a denúncias e demandas estratégicas.

GESTÃO DO USO E 
OCUPAÇÃO DO RESERVATÓRIO12
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Para as irregularidades contatadas é realizado o levantamento de dados como 

Registro fotográfico, informações do infrator, propriedade, descrição do fato, tes-

temunhas e coordenadas geográficas, e posteriormente registro da ocorrência no 

sistema Geoweb1, em formulário específico (RO-11 Uso e Ocupação Irregular).

As ocorrências ambientais são encaminhadas para os órgãos de fiscalização de 

Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul e as ocorrências patrimoniais são enca-

minhadas, conforme o procedimento de gestão interno PG-PA-001.

Durante o ano de 2014 foram realizadas as seguintes atividades:

Vistorias Programadas – Cercas

As vistorias têm por objetivo identificar ocorrências nas áreas de implantação 

do projeto de recuperação da faixa ciliar. São observadas ocorrências relativas 

a danos de cercas, abertura de corredores e presença de gado na faixa ciliar. A 

vistoria é realizada quando das inspeções de rotina no reservatório. Nos casos 

em que se constata dano proposital às cercas, gera-se Registro de Ocorrência. 

Nos demais casos, repassa-se a informação à Central de Manutenção para que a 

devida manutenção possa ser efetuada.

Vistorias Programadas – Macrófitas Aquáticas

A vistoria programada é realizada nos seis pontos com maior infestação de ma-

crófitas. Esses pontos foram indicados no Plano de Manejo. São realizadas inspe-

ções mensais observando-se a evolução das espécies, a área de infestação e se 

há necessidade de instalação de cabo de contenção no local da proliferação. No 

ano de 2014 foi constatada proliferação nos Rios Jacutinga, Queimados e próxi-

mo à usina, no log boom, onde foi necessária a remoção mecânica (vide capítulo 

6 – Monitoramento e Controle de Macrófitas Aquáticas).

Vistorias Programadas – Verificação dos Processos Erosivos das Margens

Trata-se de inspeção visual nos seis pontos considerados como potencialmente 

instáveis definidos antes do enchimento do reservatório. São realizadas inspe-

ções mensais onde observa-se inclinação de árvores, escorregamento ou desli-

zamento de solo. São registrados quaisquer ocorrências visualizadas durante as 

inspeções de campo. Além dos 06 pontos de Monitoramento dos processos ero-

sivos, são monitorados 07 pontos de solapamento (Vide capítulo 3 – Verificação 

e Controle dos Processos Erosivos).

Vistorias Complementares 

Vistorias efetuadas para registrar o andamento da situação das infrações por 

meio de inspeção de campo de rotina para verificação de prazos e atendimento 

1 Plataforma online que permite aos usuários o acesso às informações patrimoniais e da fiscalização ambiental 
efetuada no reservatório.
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às demandas jurídicas, sejam elas ambientais ou patrimoniais, em área de APP 

ou remanescentes. 

Vistorias em Áreas Remanescentes 

As vistorias em áreas remanescentes têm por objetivo verificar a condição atual 

das áreas de propriedade do empreendedor. Identificando alguma irregularidade, 

elabora-se um registro de ocorrência (RO-11) e se dá sequência ao processo de 

desocupação.

Caso a área vistoriada não esteja ocupada, é elaborado um resumo executivo (RE 

02) para se registrar a realização da vistoria. As vistorias são realizadas a partir 

de um planejamento semanal, ou a partir de denúncias oriundas da população.

Acompanhamentos Técnicos 

É aplicado no acompanhamento da execução dos serviços dos consultores e 

fornecedores nos monitoramentos ambientais. O técnico fiscalizador utiliza-se 

de um formulário específico para o registro da atividade descrevendo de maneira 

breve os fatos constatados.  

2.1 RESULTADOS

As tabelas 01 e 02 demonstram o número de registros de ocorrência e resumos 

executivos emitidos no ano de 2014.

Tabela 01: Registros de Ocorrência emitidos em 2014

Registro Quantidade

RO-01 Abalroamento, Naufrágio -

RO-02 Acidente com Produto Perigoso -

RO-03 Incêndio Florestal -

RO-04 Afogamento 01

RO-05 Ocorrência Envolvendo a Ictiofauna -

RO-06 Contaminação por Efluentes -

RO-07 Contaminação por Resíduos Sólidos 01

RO-08 Deslizamento de Taludes Marginais 02

RO-09 Cheias Extraordinárias 01

RO-10 Proliferação de Macrófitas 03

RO-11 Uso Irregular das Margens 87

RO-14 Ocorrências Gerais 03

TOTAL 98
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Tabela 02: Resumos Executivos emitidos em 2014

Registro Quantidade

RE-02 Vistoria Técnica 121

RE-03 Acompanhamento Técnico 15

RE-04 Vistoria Complementar 109

TOTAL 245

Desde o ano de 2002, ano no qual se deu início as atividades da Fiscalização 

Ambiental e Sociopatrimonial - FASP, foi registrado um total de 1.060 registros 

de ocorrências, sendo que o município de Aratiba (RS), que possui a maior área 

fiscalizada (1346 ha), concentra a maior parte das irregularidades com 216 ROs.

Gráfico 1- Quantidade de irregularidades e ROs gerados por município desde o ano de 2002.

No Gráfico 02 observa-se que as irregularidades encontradas na área de abran-

gência do reservatório, no período de 2002 a 2014, compreendem 16 classes tais 

como: Trapiche Fixo e Flutuante, Rampa, Taipa, Avanço de Cerca, Movimentação 

de Terra, Acesso/Estrada, Lavoura, Edificações, Bovinos, Extração de Madeiras, 

Pastagem, Danos à Cerca, Plantio de Exóticas, Supressão Vegetal, Queimadas 

e Outros. A irregularidade com maior registro é Criação de Bovinos em Área de 

Preservação Permanente seguida da Supressão Vegetal. 
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Em 2014 foram registradas 35 ocorrências para criação de bovinos e 26 para a 

supressão vegetal, sendo estas duas classes também as mais representativas 

para o ano em questão.

Gráfico 2- Quantidade de irregularidades registradas desde o ano de início da FASP

O Gráfico 03 apresenta o panorama geral dos encaminhamentos e situação dos 

registros emitidos de 2002 a 2014.

Gráfico 03: Encaminhamento e situação dos registros
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Observa-se que 221 registros encontram-se pendentes, sendo 138 em trâmite 

judicial, 08 aguardando a assinatura da NE por parte do DJU, 08 aguardando 

levantamento topográfico, 48 estão em prazo amigável (Notificação verbal ou NE) 

e 19 aguardam retorno do DPS ou DJU. 

O mapa abaixo demonstra a concentração dos registros de ocorrências no reser-

vatório da UHE Itá desde o ano de 2002.

Mapa 01: Mapa com a concentração das ocorrências no reservatório da UHE Itá

As ocorrências estão mais concentradas em locais em que os imóveis são utiliza-

dos para lazer (Tabela 01), onde os proprietários não residem no local, a exemplo 

a localidade de Linha Mirim, em Severiano de Almeida. Nesse local, dos 88 imó-

veis existentes, apenas 25 famílias são residentes, 54 utilizam a área para lazer e 

28 usam a área para produção agrícola.



127

GESTÃO PATRIMONIAL
GESTÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO RESERVATÓRIO

Tabela 01 – Localidades com maior concentração de ocorrências.

Localidade
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Linha Mirim, Severiano de Almeida RS 88 25 54 28 6 72 6.000

Prainha e Porto Itá, Itá SC 32 2 17 3 10 37 5.000

Linha Tamanduazinho, Aratiba RS 64 8 56 8 0 19 3.500

Linha Sarandi, Aratiba RS 18 2 16 2 0 12 1.000

Linha São Roque, Itá SC 26 7 13 8 5 23 1.600

Linha Engenho Velho, Concórdia SC 8 5 2 5 1 13 1.600

Prainha, Mariano Moro RS 27 12 15 12 0 18 3.000

Linha Sanga Funda, Severiano de Almeida RS 42 9 26 9 7 19 3.300

Linha Água Verde, Marcelino Ramos RS 21 0 18 0 3 28 1.600

Balneário, Marcelino Ramos RS 16 8 12 4 0 13 700

São Sebastião, Marcelino Ramos RS 44 5 38 6 0 22 3.000

* Dados fornecidos pelo ProjetoVizinhos do Lago.

2.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No referido ano foram realizados 87 registros de ocorrência de uso e ocupação 

irregular nas margens, sendo que a criação de bovinos e supressão vegetal são 

as irregularidades que ocorreram com maior frequência. 

Analisando o mapa de concentração dos registros observa-se que existem locais 

do reservatório onde a ocupação é mais intensa, à exemplo de Linha Mirim, em 

Severiano de Almeida RS, e Linha Água Verde Marcelino Ramos RS. Em ambos 

os locais, as propriedades são utilizadas, em sua grande maioria, para lazer.
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2.3 EXEMPLOS DE IRREGULARIDADES

Fotografia 1-
Trapiche fixo 
em APP

Fotografia 2-
Lavoura 
em Área 
Remanescente

Fotografia 3-
Dano à cerca 
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Fotografia 4-
Supressão 
vegetal em 

APP

Fotografia 5-
Avanço de 

cerca em APP

Fotografia 6-
Criação de 

bovinos em Área 
Remanescente
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Fotografia 7-
Capina em 
APP 

Fotografia 8-
Movimento de 
terra em APP

Fotografia 9-
Galpão em Área 
Remanescente
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Fotografia 10-
Queimada em 

APP

Fotografia 11-
Abertura de 

acesso em APP

Fotografia 12-
Criação de 

bovinos em APP
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3. ATIVIDADES DA GESTÃO SOCIOPATRIMONIAL

O Plano Diretor do Reservatório da UHE Itá regulamenta os usos múltiplos do 

lago e das margens do mesmo, define o Zoneamento Ambiental e as normas ge-

rais e específicas para os diferentes usos nas zonas estabelecidas. 

Para melhor auxiliar a população interessada em utilizar a área do entorno do 

reservatório foi elaborada uma cartilha, que vem sendo distribuída a população 

lindeira e demais interessados, e um vídeo, com a participação da equipe en-

carregada da operação da Usina, Polícia Ambiental e comunidade. Esse vídeo 

encontra-se disponível em todas as prefeituras dos municípios lindeiros ao re-

servatório, no Centro de Divulgação Ambiental – CDA, em Itá/SC e no site do 

Consorcio Itá (www.consorcioita.com.br). 

Desta forma, estão sendo criadas condições para um diálogo constante com as 

comunidades e agentes envolvidos, tanto para as solicitações de permissão de 

uso, como para esclarecimento a dúvidas e outras solicitações. 

3.1 PERMISSÕES DE USO 

As solicitações de uso são avaliadas por meio do Sistema de Informações Geren-

ciais, de vistorias de campo e pela verificação dos requisitos legais e do zonea-

mento estabelecido pelo Plano Diretor.

Após a análise da solicitação, é emitida uma carta autorizando ou não a utilização 

proposta pelo solicitante (Figura 3.1.1). Em caso positivo, é informado qual zo-

neamento incide sobre a solicitação e quais condicionantes limitam o respectivo 

proposto. Essa carta de anuência serve apenas para autorizar a continuidade do 

processo. O solicitante deverá obter todas as autorizações de órgãos ambientais 

e legais antes da emissão final da Permissão de Uso. 

As permissões de uso têm como validade a mesma data do prazo estabelecido 

na licença ambiental emitida pelo órgão responsável pelo licenciamento.

Durante período de cumprimento de todas as exigências requeridas no processo, 

são realizadas vistorias de campo com o objetivo de assegurar que, no período 

de tramitação do processo, o solicitante não modificou a área pretendida. As soli-

citações de uso do lago e seu entorno, cumulativo desde a implantação do Plano 

Diretor até o ano de 2014, estão relacionadas no Quadro 1.2.1.
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1- Enviar solicitação

Prévia ao Consórcio Itá

2- Consultar

Plano Diretor

Emitir Carta de

Negativa à

solicitação
3 - Emitir de Autorização

de Trâmite de Projeto*

4 - De posse da

Autorização de Trâmite

de Projeto, solicitar

Licenciamento  Ambiental

aos órgãos competentes

5 - Elaborar projeto de
acordo com as

recomendações do
Plano Diretor

6 -Apresentar o

Licenciamento Ambiental e

o projeto ao Consórcio Itá

7 - Solicitar a Permissão

de Uso ao Consórcio Itá

8 - Executar a obra de

acordo com o projeto

*A autorização de Trâmite de Projeto apenas de�ne se é possível ou não o projeto ser executado.

Em nenhuma hipótese ela deve ser interpretada como urna Permissão de Uso .

Não

Sim

Figura 3.1.1: Fluxograma para obtenção de permissão de uso do lago e seu entorno

Quadro 1.2.1: Resumo das Solicitações de Uso do Lago e Margens até 31/12/2014

Item Identificação Quantidade

1 Não Autorizadas 84

2

Aguardando Regularização de Pendências 08

Aprovado o Trâmite do Projeto 82

Finalizadas – Termo de Permissões de Uso Emitido 46

3 Em processo de Análise 09

4 Projetos Cancelados 53

Total de Solicitações 282





Relacionamento
com a sociedade





1. INTRODUÇÃO 

O relacionamento com a comunidade é importante no sentido de estabelecer 

uma relação harmônica com a comunidade local e principais partes interessadas, 

ou seja, municipalidade, empreendedor e sociedade civil tornando-as parceiras 

no uso das águas (geração de emprego, renda e lazer) e na vigilância necessária 

à obtenção e manutenção da melhor qualidade ambiental possível. 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1  APOIOS ÀS COMUNIDADES 

O Consórcio Itá, através de participação ativa em eventos específicos, busca 

identificar problemas da população do entorno do lago, bem como prestar as-

sistência  na área ambiental e sociopatrimonial. Parte desses eventos são coo-

patrocinados pelo Consórcio Itá através da cessão de espaço, apoio financeiro 

e apoio técnico. 

Destacam-se os seguintes beneficiados em eventos específicos: 

•	 Conselho Consultivo do Parque Estadual Fritz Plaumann, de Concórdia/SC.

•	 17º EPIC - Encontro de Pesquisadores e de Iniciação Científica e o 12° ENEX - 

Encontro da Extensão na Uniso - Universidade de Sorocaba, em Sorocaba/SP.

2.2  PROJETO VIZINHOS DO LAGO 

O Projeto “Vizinhos do Lago” busca a aproximação do empreendimento aos “vi-

zinhos”, população lindeira ao lago da Usina Hidrelétrica Itá. Trata-se de um canal 

de comunicação e relacionamento permanente que socializa as informações de 

ambas as partes.

O objetivo do projeto é:

•	 Promover a aproximação dos “vizinhos do lago” com o empreendimento; 

•	 Sistematizar o atendimento das demandas dos “Vizinhos do Lago”;

•	 Alimentar um banco de dados para manter um histórico de atendimento das 

demandas;

•	 Avaliar eficiência na solução das demandas;

RELACIONAMENTO 
COM A SOCIEDADE13
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•	 Minimizar a ocorrência de conflitos de uso das áreas do empreendimento;

•	 Promover parceria em questões que envolvam os Vizinhos e o Empreendi-

mento;

•	 Manter o cadastro dos vizinhos atualizado.

O atendimento a demandas oriundas da comunidade lindeira se dá através da 

“Linha Verde” (0800), onde, em 2014, 24% das ligações, ou seja, 105 ligações 

foram referentes aos assuntos ligados ao projeto Vizinhos do Lago. As demais 

ligações dizem respeito a agendamentos de visitas a Usina, Horto, Centro de 

Divulgação Ambiental - CDA, etc.

Das 105 ligações referentes ao Projeto Vizinhos do Lago, 57 foram solucionadas, 

28 estão em análise pelo Empreendimento e 20 aguardam complemento de infor-

mação por parte dos solicitantes.

Os registros das demandas/reclamações/dúvidas são feitos em um Banco de 

Dados denominado “BV” (Bom Vizinho) e efetua-se o encaminhamento, conforme 

a natureza da demanda, ao setor responsável do empreendimento.  

Além disso, são realizadas visitas às residências lindeiras, a fim de esclarecer 

dúvidas e manter o relacionamento com a população do entorno do reservatório 

e aproximação entre lindeiro e empreendimento.

Gráfico – Demandas geradas de janeiro a dezembro de 2014
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2.3  LINHA VERDE – 0800 

A Linha Verde (0800 645 5800) foi criada pelo Consórcio Itá em 2004, como for-

ma de comunicação entre a comunidade e o Consórcio Itá, através do CDA. O 

serviço é gratuito e funciona de Segunda a Sexta das 9h às 12h00 e das 14h às 

17h00 horas. Todas as ligações são registradas e são fornecidos esclarecimentos 

aos solicitantes. Em 2007, o “0800” foi integrado ao Projeto Vizinhos do Lago, e 

as demandas deste canal de comunicação são respondidas pelo Consórcio Itá. 

2.4  DOAÇÕES DE ISCAS FORMICIDAS PARA A POPULAÇÃO LINDEIRA 

Convênios foram firmados com as prefeituras dos municípios lindeiros para for-

necimento gratuito de iscas formicidas. Anualmente cerca de duas toneladas de 

iscas são fornecidas. 

2.5  APOIOS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Em 2014 foram destinados R$ 180 mil reais para a divulgação turística dos 

municípios lindeiros ao reservatório. O consórcio Itá vem apoiando as ações 

definidas no documento “Regional de Desenvolvimento Integrado”, elaborado 

pela AMULBI (Associação dos Municípios Lindeiros à Barragem de Itá). Esse pla-

no tem como objetivo principal o fomento às atividades de turismo e agronegó-

cios na região, e apoio aos projetos ambientais para licenciamento de acessos, 

rampas e trapiches nos municípios lindeiros.

Atendimento às comunidades lindeiras.
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Atendimento às comunidades lindeiras.



1. INTRODUÇÃO

O Centro de Divulgação Ambiental (CDA), iniciou suas atividades em 2001 e vem 

desenvolvendo projetos de educação ambiental para a Usina Hidrelétrica Itá dire-

cionados aos 11 municípios atingidos pelo reservatório: Itá, Concórdia, Alto Bela 

Vista, Arabutã, Ipira, Piratuba, Peritiba, em Santa Catarina, e Aratiba, Marcelino 

Ramos, Severiano de Almeida e Mariano Moro, no Rio Grande do Sul. Além dos 3 

municípios parceiros próximos ao reservatório: Itatiba do Sul, Três Arroios e Barra 

do rio Azul no Rio Grande do Sul.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A ênfase das atividades do CDA é a comunidade escolar, para a qual realiza 

atendimentos nas escolas, acompanha e monitora grupos nas visitas interna e 

externa à UHE Itá, à Trilha do Serelepe e ao Horto Botânico da UHE Itá. Em 2014, 

2.273 pessoas visitaram o Horto Botânico e a Trilha do Serelepe.

No total, foram recebidas 31.976 pessoas pelo CDA em 2014. O agendamento de 

visitas a Usina, Horto, CDA e atendimento as escolas municipal e estadual, insti-

tuições e comunidades lindeiras é realizado pela “Linha Verde” (0800). O gráfico 

abaixo apresenta o percentual de ligações recebidas pelo telefone 0800 entre 

janeiro e dezembro de 2014. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL14
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O CDA ofereceu em 2014 palestras que trataram principalmente dos seguintes 

temas: 

•	 Programas	Ambientais	da	UHE	Itá

•	 Harmonia	Ambiental

•	 Fauna

•	 Flora	

•	 Água	

•	 Ictiofauna

•	 Ecossistema	

•	 Saneamento

Entre os projetos desenvolvidos, destacamos os seguintes: 

2.1  PROJETO “BOSQUE DE ESPÉCIES ARBÓREAS NATIVAS” 

Tem como objetivo implantar bosques com espécies arbóreas nativas próximo às 

escolas, com isso sensibilizando as novas gerações da importância de conhecer 

e preservar as espécies arbóreas nativas da região e favorecendo a realização de 

atividades escolares multidisciplinares em um projeto de sala aberta.

Teve início em 2005 e tem caráter permanente. É voltado especialmente às es-

colas da rede municipal e estadual dos municípios lindeiros ao reservatório da 

UHE Itá. Todas as mudas utilizadas foram cultivadas no Horto Botânico da UHE 

Itá. Cada escola beneficiada recebe um Manual de Implantação do bosque. Com 

a participação de alunos, professores e pais e sob a orientação de um educador 

do CDA, a área é medida e as estacas são fixadas nos locais escolhidos. Após o 

plantio, inicia-se com os alunos, a aplicação de uma série de cartilhas multidisci-

plinares, as escolas contam com o suporte e apoio da equipe do CDA.

Já foram plantadas cerca de 3.345 mudas (entre implantação e replantio), implan-

tados 25 bosques e confeccionadas 37 cartilhas nos municípios de: Alto Bela 

Vista/SC; Aratiba/RS; Concórdia/SC; Ipira/SC; Itá/SC; Piratuba/SC; Peritiba/SC; 

Severiano de Almeida/RS; Três Arroios/RS, Itatiba do Sul/RS, Xanxeré/SC e Sea-

ra/SC. 

Foram distribuídas aos alunos e professores das escolas envolvidas no proheto 

802 cartilhas de atividades no ano de 2014. Participaram das atividades do pro-

jeto 1.020 alunos e professores das instituições envolvidas.
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Atividades para implantação de bosques de espécies nativas com as escolas. 

2.2  PROJETO “ANIMAÇÕES EM VÍDEOS E GIBIS SOBRE TEMAS AMBIENTAIS” 

A atuação dos educadores do CDA junto às comunidades lindeiras ao reservató-

rio da UHE Itá resultou em um levantamento dos principais temas ambientais e 

relacionados ao patrimônio histórico. 

Foram realizadas 18 palestras, as quais contaram com o apoio didático de vídeos 

e gibis ilustrativos. Foram criados 12 personagens para “As aventuras de Leo e 

Juju”, estória que retrata a realidade e costumes da região e explora os temas 

relacionados à geração e economia de energia, o uso racional da água e dos 

recursos naturais, conservação de fauna e flora, manejo adequado dos resíduos 

sólidos, líquidos e dos dejetos de animais. 

Em 2014 o tema saneamento foi abordado nas escolas municipal e estadual dos 

municípios lindeiros, contou com a participação de 7.703 alunos do 1º ao 5º ano 
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Palestra Inclusão Social, Foto 1 

e 2; Palestra Saneamento nas 

escolas, Foto 1 e 2; Foto 1 e 2 

Oficinas pedagógicas; Foto 3 

Aluna vencedora oficina peda-

gógica 2013

do ensino fundamental. Além do vídeo “Vovô para onde vai o cocô?”, o material 

de apoio utilizado foram 1.809 quebra-cabeças, 7.792 marcadores de página, 

230 sacolas ecológicas de material pet reciclável para os alunos por palestra e 

203 camisetas do CDA para os professores das turmas.

Outra atividade realizada foram as “Oficinas Pedagógicas de Histórias em Quadri-

nhos”, elaboradas a partir dos temas propostos nos três gibis interativos da turma 

Leo e Juju criados pela equipe do CDA, que abordam os temas água, energia e 

resíduo. A atividade contou com a participação de 2.031 alunos. 

Foi eleito o gibi com a melhor história sobre o tema água de 2013, a história ven-

cedora foi publicada e será entregue para os alunos de 3º ao 5º ano do ensino 

fundamental das escolas dos municípios lindeiros no ano de 2015. Para os alunos 

que tiveram suas histórias selecionadas pelas escolas, os mesmos foram premia-

dos com uma mochila da turma do Leo e Juju. 

Para complementar as ações, foi realizado nos municípios lindeiros a divulgação 

do livro “Leo e Juju em um triátlon muito louco!”. De forma complementar, reali-

zou-se em cada município lindeiro uma palestra com a psicóloga Marli Andreis 

sobre o tema “Inclusão Social”, valendo-se de quatro tipos de deficiências apre-

sentadas no livro. Participaram desta atividade 540 coordenadores, diretores, 

professores e pais das escolas. Foram distribuídos 1.534 livros “Leo e Juju em 

Triátlon Muito Louco” para as bibliotecas das escolas estadual e municipal dos 

municípios lindeiros da UHE Itá. A divulgação do livro iniciou no segundo semes-

tre de 2014 e será concluída em 2015.

     

Palestra nas escolas sobre o tema inclusão social.     
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Palestra nas escolas sobre o tema saneamento.     

    

Oficinas pedagógicas.     
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Premiação 
da aluna 
vencedora 
da oficina 
pedagógica 
de 2013.

Entrega da 
mochila

Alunos 
visitando a 
UHE Itá
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Alunos 
visitando a 

UHE Itá

Protetores 
Ambientais 
visitando a 

UHE Itá

Alunos 
visitando o 

CDA
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2.3  VINCULAÇÃO DE VINHETAS DE EM RÁDIO LOCAL

A Tabela 1 apresenta os programas vinculados durante o ano de 2014. A seguir 

são listados os principais temas vinculados em rádio local.

Período de 
Veiculação

Programa (spot)/Tema

Março

Apresentação Vizinhos do Lago

Mexilhões Dourados – Duvidas sobre o mexilhão dourado.

Placas Indicativas – Área de Preservação Permanente.

Pontos de Desova da ictiofauna

Abril

Pontos de Desova da ictiofauna

Plano Diretor II – O que é e qual a sua importância.

Faixa Ciliar I - O que é e função.

Maio

Qualidade da Água – Importância e o monitoramento.

Macrófitas I - O que são como se formam e as consequências.

Macrófitas II - Maneira de controlar as macrófitas.

Junho

Compensação Financeira 1- O que são os royalties?

Roçado na Faixa Ciliar - Dúvida sobre roçar a faixa ciliar.

Plano Diretor III - Uso irregular, o que pode ou não ser feito.

Julho

Fauna - Importância, função na dispersão de sementes.

Mexilhão dourado- O que é.

Mexilhão dourado 2.2 - Como ocorreu a sua proliferação e por que é prejudicial.

Agosto

Caça - Evitar a caça, importância dos seres vivos.

Faixa ciliar - Corredores de acesso para dessedentação.

Faixa ciliar destino animais - Destino dos animais (gado, aves e porcos) em com-
posteiras e não nos corpos d’água.

Setembro

Resíduos sólidos - Destino correto dos resíduos (lixo), evitar o descartar no am-
biente, nos corpos d’água.

Conservação e qualidade da água - Conservação e proteção dos corpos d’água.

Monitoramento da qualidade da água - Monitoramento da qualidade de água do 
reservatório da UHE Itá.

Outubro

Resíduos sólidos 4.2 - Destino correto das embalagens de agrotóxicos

Resíduos sólidos 4.3- Destino dos resíduos líquidos (esgoto).

Conservação do solo- Conservação e proteção do solo para evitar o carreamento 
do mesmo para os cursos d’água.

Novembro

CDA Atividades - Divulgação das atividades oferecidas pelo CDA.

CDA Visitas - Divulgação das visitas oferecidas pelo CDA.

Horto - A produção de mudas destinadas para a reconstituição da faixa 
ciliar da UHE Itá e a doação para os municípios lindeiros.

Dezembro

Placa Identificação Árvores - Georreferenciamento de Matrizes: Placas de indeti-
ficação das árvores matrizes no entorno do reservatório.

Prevenção de Afogamento – Cuidados para evitar acidentes.

Boas Festas.
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2.3.1 FAIXA CILIAR E MACRÓFITAS AQUÁTICAS

Nos meses de abril, junho e agosto de 2014 foram veiculadas 4 vinhetas com 

aproximadamente 200 inserções, sobre os seguintes temas: Importância da faixa 

ciliar; Faixa ciliar e os corredores de acesso para dessedentação; Roçando na 

faixa ciliar e o Destino dos resíduos da atividade agropecuária.

Foi confeccionado informativo sobre o uso correto dos corredores de acesso 

para dessedentação para permitir que a faixa ciliar se restabeleça. 

Durante o mês de maio de 2014 foram vinculadas 2 vinhetas com aproximada-

mente 200 inserções, sobre o tema macrófitas.

Foi confeccionado informativo sobre o destino correto dos resíduos produzidos 

nas atividades da propriedade. 

2.3.2 DESTINO DOS RESÍDUOS LÍQUIDOS 

Durante o mês de setembro e outubro de 2014 foram vinculadas 3 vinhetas com 

aproximadamente 200 inserções para cada um dos seguintes temas: “Destino 

dos resíduos líquidos (esgoto)”; “Destino correto das embalagens de agrotóxi-

cos” e “Resíduos líquidos e sólidos”. 

Foram confeccionados informativos sobre a destinação correta dos resíduos lí-

quidos e sólidos e embalagens de agrotóxicos. 

2.3.3 ICTIOFAUNA 

No mês de março, abril e julho de 2014 foram veiculadas 4 vinhetas e estas ti-

veram aproximadamente 200 inserções. Os temas trabalhados foram: pontos de 

desova da ictiofauna; o que é o mexilhão dourado; como o ocorre à proliferação 

do mexilhão e o seu impacto na fauna aquática; dicas de como evitar a prolifera-

ção do mexilhão.

2.4 EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA - MACRÓFITAS 

Para abordar o tema macrófitas a equipe do CDA organizou uma exposição foto-

gráfica. Essa exposição atingiu um público de 1.536 pessoas e pretendeu mostrar 

os pontos de ocorrência das macrófitas e a influência do ser humano no entorno 

do reservatório da Usina. Atualmente ela se encontra montada no salão de expo-

sição do CDA.
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A exposição fotográfica está dividida em:

•	 A	Paisagem: Despertar o olhar para o entorno e a bela composição da paisa-

gem em especial aos locais de ocorrência de macrófitas;

•	 As	Macrófitas: Observar os detalhes das plantas, do rio, das paisagens do 

entorno com as plantas;

•	 Os	Animais: Destacar a inter-relação dos animais (aves, ninhos, insetos, ma-

míferos) e macrófitas;

•	 Os	Resíduos: Mostrar diversos resíduos que, descartados inadequadamente, 

chegam ao reservatório;

•	 A	Retirada: Informar como é a operação de retirada das macrófitas (banco, 

barcos, caminhões, estocagem, decomposição, resíduos e a área após a re-

tirada).

A exposição teve início a partir do mês de abril de 2014 nas escolas, instituições 

e feiras nos municípios lindeiros, com caráter itinerante percorreu os seguintes 

locais:

•	 Nos	dias	10,	11	e	12	de	abril	a	equipe	do	Centro	de	Divulgação	Ambiental	-	

CDA e Consórcio Itá esteve participando da ExpoSeva no município de Seve-

riano de Almeida/RS. 

•	 Nos	dias	23,	24	e	25	de	maio	ficou	exposta	a	“Macrófitas	-	Exposição	Foto-

gráfica” na 3ª ExpoMariano no município de Mariano Moro/RS. 

•	 No	período	de	2	a	10	de	 junho	ficou	à	disposição	no	Serviço	Nacional	de	

Aprendizagem Comercial – SENAC, de Concórdia/SC a exposição “Macrófi-

tas – Exposição Fotográfica”. 

•	 No	dia	8	de	agosto	o	CDA	esteve	presente	em	um	evento	realizado	na	EEB	

José Pierezan da comunidade de Engenho Velho, em Concórdia/SC, com a 

“Macrófitas – Exposição Fotográfica”. 

•	 No	dia	16	de	agosto	o	CDA	esteve	em	evento	realizado	na	EBM	Maria	Petroli,	

de Concórdia/SC, apresentando a “Macrófitas – Exposição Fotográfica”. 

•	 Nos	dias	21,	22	e	23	de	novembro	a	equipe	do	Centro	de	Divulgação	Ambien-

tal - CDA esteve participando da IV FECIATA, em Três Arroios/RS. No stand 

esteve a “Macrófitas – Exposição Fotográfica”. 

•	 No	 dia	 30	 de	 novembro,	 o	 Centro	 de	 Divulgação	 Ambiental	 -	 CDA	 esteve	

participando do evento que marcou a programação do 7º aniversário do Par-

que Estadual Fritz Plaumann na comunidade de Sede Brum, no município de 

Concórdia/SC. 
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Exposição fotográfica sobre o tema macrófitas, especificamente a paisagem local, a inter-relação 
dos animais, o descarte inadequado de resíduos e a remoção das macrófitas. 

2.5  ATIVIDADE INTEGRADA FAIXA CILIAR E MACROFITAS 

No dia 16 de outubro foi realizado o plantio de mudas nativas em uma faixa ciliar 

do rio Fragosos, no município de Concórdia/SC, pertencente aos 30 metros de 

faixa ciliar do reservatório da UHE Itá.

A atividade teve uma parceria entre alunos e professores da EEB José Pierezan, 

da comunidade de Engenho Velho em Concórdia/SC, o Centro de Divulgação 

Ambiental - CDA e a Central de Manutenção da UHE Itá. Está sendo avaliada a 

utilização das macrófitas decompostas como adubo. Será feito o monitoramento 

semestral pelos alunos e professores da escola e pelos técnicos do CDA para 

verificar o desenvolvimento das plantas e os seus resultados. No decorrer do ano 

de 2015 serão aplicados outros métodos de restauração como núcleo de galha-

rias e poleiros.
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Atividade integrada sobre os temas faixa ciliar e macrófitas. 

2.6 MUTIRÃO DE LIMPEZA

No dia 22 de novembro, as equipes do Centro de Divulgação Ambiental – CDA, 

Central de Manutenção (CM), Vizinhos do Lago (VL) em parceria com a Colônia de 

Pescadores e Aquicultores Z-26 do município de Mariano Moro/RS colaboraram 

com o mutirão de limpeza das margens do reservatório da UHE Itá. Ao material 

recolhido foi dado um destino adequado. Essa ação em conjunto com a Colô-

nia de Pescadores e Aquicultores Z-26 mobilizou varias autoridades municipais 

como o prefeito, secretários e funcionários da Prefeitura Municipal, técnicos da 

EMATER, empresários locais, equipe do CDA, CM, VL, pescadores e comunidade 

em geral.
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Mutirão de limpeza das margens do lago do reservatório da UHE Itá 

2.7 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES(AS) AMBIENTAIS – PFEA

O Programa de Formação de Educadores(as) Ambientais (PFEA) foi estruturado 

para que os educadores ampliem seus conhecimentos na área de educação am-

biental, e dessa forma, possam, identificar, analisar e aperfeiçoar práticas peda-

gógicas e aplicá-las no seu cotidiano. 

Além dos professores, participaram da atividade lideranças comunitárias, repre-

sentantes da Polícia Ambiental, Poder Público e professores de Instituições de 

Ensino Superior da região.

As metodologias utilizadas foram as seguintes: conferências, rodas de conversa, 

dinâmicas de grupo, filmes como ferramenta pedagógica, trilha e Horto Botânico 

para realização de aulas em sala aberta, desenvolvimento de oficinas, além de 

atividades representativas onde os participantes relatam as experiências relacio-

nadas à educação ambiental (ALUMNI).

No ano de 2014 foi concluída a quinta turma do PFEA, dos 20 encontros, 6 ocor-

reram em 2013 e 14 em 2014. Os encontros foram conduzidos por profissionais 
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capacitados e conhecidos na área, totalizando 120 horas aulas, com a participa-

ção de 22 alunos.

2.8  ALUMNI

No dia 8 de novembro de 2014, no auditório do CDA aconteceu reunião de ex

-alunos do PFEA. Na ocasião os alunos da turma de 2013/2014 fizeram a apre-

sentação da intervenção pedagógica que realizaram nas suas escolas, institui-

ções e grupos de trabalho, que foi desenvolvida após o curso. Foram 10 grupos 

que relataram as suas experiências para os professores e alunos da turma de 

2013/2014 e anteriores. Para os alunos e ex-alunos que participaram do ALUMNI 

foi entregue o livro Memória de uma Usina. ALUMNI é o encontro de atualização 

com o objetivo de debater com os (as) participantes suas experiências relaciona-

das à educação ambiental.

2.9 OFICINAS ALUMNI

Os encontros do ALUMNI incentivam o intercâmbio de informação, de atualiza-

ção com o objetivo de debater com os (as) participantes suas experiências rela-

cionadas à educação ambiental.

Para promover mais momentos de reencontro, rever os amigos, trocar abraços 

calorosos e novas vivências foram realizadas as Oficinas/ALUMNI do PFEA. A 

atividade proposta nestas oficinas foi o espetáculo “Verde Gaia” e para comple-

mentar foram realizadas reflexões e discussões sobre o teatro como ferramenta 

na Educação Ambiental. As oficinas foram ministradas pelos professores Leandro 

Belinaso Guimarães da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e Eduar-

do Silveira do Instituto Federal de Educação de Santa Catarina – IFSC.

As oficinas aconteceram nos dias 25 e 26 de fevereiro, no auditório do CDA em 

Itá/SC e no auditório da Secretaria Municipal de Educação de Ipira/SC. Participa-

ram 50 alunos das turmas de 2009 à 2013/2014, e outras pessoas interessada na 

educação ambiental.

 

 

2.10 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
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Atividades 
PFEA

Atividade 
em sala 

aberta

Atividades 
PFEA
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A equipe do Centro de Divulgação Ambiental – CDA participou da visita técnica 

no dia 20 de março nos municípios de Lindóia do Sul e Ipumirim, esta atividade 

faz parte da programação da Semana da Água do Alto Uruguai Catarinense 2014. 

No município de Lindóia do Sul foi possível conhecer a experiências de gestão 

da água desenvolvida na comunidade de Linha Alegre, pertence à microbacia 

do Lajeado Surdo, local onde os 42 agricultores residentes na comunidade se 

organizaram para resolver o problema de escassez da água que a comunidade 

sistematicamente enfrentava. E também conhecer o trabalho de construção de 

cisternas que estão sendo instaladas nas em propriedades rurais da comunidade 

de Sertãozinho. 

No município de Ipumirim foi possível conheceram o trabalho de tratamento da 

água superficial por meio da tecnologia social denominada de filtro lento, que é 

fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Ipumirim e Epagri da Regio-

nal de Concórdia. Essas duas experiências são relatadas no livro Meio ambiente 

e sustentabilidade no Alto Uruguai Catarinense (Projeto Tecnologias Sociais para 

Gestão da Água - TSGA). Nesta visita participaram representantes de instituições 

como Embrapa, Epagri, CDA, Consórcio Lambari, Comite de Bacia do Rio Jacu-

tinga, Prefeitura de Lindóia do Sul e de Ipumirim representantes das comunidades 

e estudantes da área ambiental.

No dia 15 de abril de 2014 ocorreu no Centro de Cultura e Eventos de Chapecó 

o lançamento do documentário “Kiki - o Ritual da Resistência Kaingang”. O filme 

aborda o mais importante ritual da etnia Kaingang. O “Kiki” era um ritual realizado 

anualmente por esses índios na época da colheita do milho e pinhão. O documen-

tário foi produzido pela Margot Produções e a realização do mesmo foi possível 

através do apoio de empresas e instituições da região tais como Consórcio Itá, 

Uno Chapecó, Parfor (Plano Nacional de Formação de Professores de Educação 

Básica), Curso de Ciências da Religião (Uno Chapecó), Diocese de Chapecó, Pre-

feitura Municipal de Chapecó (através da Secretaria de Cultura), Aurora Alimentos 

e Yázigi. O filme é apresentado em quatro línguas, sendo elas a kaingang, portu-

guês, inglês e espanhol. As cópias em DVD serão entregues à Aldeia Condá. O 

Consocio Itá, através do CDA, dou copias do DVD para as secretarias municipal e 

estadual de educação dos municípios lindeiros ao reservatório da UHE Itá.

No dia 23 de julho ocorreu no Centro de Divulgação Ambiental – CDA o encontro 

com os 39 professores de rede municipal de ensino do município de Aratiba/RS. 

O grupo foi recebido pela equipe do CDA e o objetivo do encontro foi estimular a 

discussão a respeito da Educação Ambiental (EA). Os professores socializaram, 

através de cartazes, as suas experiências em EA. Também foi questionado “O 

que é para você Educação Ambiental?”. Na ocasião foi apresentado também 

o Programa de Educação Ambiental do CDA. Foi uma atividade enriquecedora, 

pois promoveu a discussão sobre as práticas e ações em EA. 
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Nos dias 20, 21 e 22 de agosto a equipe do CDA participou da capacitação 

de “Gestão Social de Bacias Hidrográficas”, realizado no CETREC da Epagri, 

em Chapecó/SC. Estiveram presentes, representando várias entidades privada 

e pública, universidades, ONGs (Epagri, Comitê Bacias Chapecó-Irani, Embrapa, 

UNOCHAPECO, UNOESC, AARU, SOS Sustentar, Comitê Jacutinga, Secretaria 

de Agricultura de Chapecó, Policia Ambiental, entre outras). Os temas do curso 

foram como formar os comitês de bacias, discussão das leis das águas, partici-

pação social nas discussões e decisões sobre o uso da água. Essa capacitação 

faz parte do Projeto TSGA (Tecnologias Sociais para Gestão da Água) promovido 

pela Petrobrás Ambiental em conjunto com Epagri, UFSC e Embrapa Suínos e 

Aves.

No período de 29 de agosto a 6 de setembro os educadores do Centro de Di-

vulgação Ambiental - CDA participaram do curso “Estratégias de Conservação 

Ambiental” promovido pelo Consorcio Itá, Parque Quinto Rancho e Prefeitura 

Municipal de Marcelino Ramos/RS com sua organização e execução feita pela 

Ortus Consultoria. O curso foi dividido em módulos, sendo: 1 - Preservação e 

conservação ambiental; 2 – Introdução à criação de Unidades de Conservação; 

3 – Introdução ao planejamento de Unidades de Conservação e 4 - Introdução ao 

desenvolvimento territorial integrado e gestão participativa de Unidades de Con-

servação. Os participantes do curso tiveram a oportunidade de visitar as obras 

do Parque Natural Municipal Mata do Rio Uruguai Teixeira Soares, em andamento 

no município.

Nos dias 16, 17 e 18 de setembro ocorreu o “17º EPIC - Encontro de Pesquisa-

dores e de Iniciação Científica e o 12° ENEX - Encontro da Extensão” na Uniso 

- Universidade de Sorocaba, no município de Sorocaba/SP. O Consórcio Itá pa-

trocinou o evento e a equipe do CDA da UHE Itá esteve presente no EPIC divul-

gando os trabalhos desenvolvidos pelo CDA.

Nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2014 os educadores ambientais do CDA parti-

ciparam do “3º Encontro Catarinense de Educação Ambiental” e dos diversos mi-

ni-cursos que foram oferecidos. Esse Encontro ocorreu no Centro de Eventos de 

Piratuba/SC. O evento foi uma realização da Comissão Interinstitucional de Edu-

cação Ambiental de Santa Catarina (CIEA/SC), colegiado estadual representado 

por instituições governamentais e não governamentais dos diversos segmentos 

da sociedade catarinense. O tema central do encontro foi: “Educação Ambiental: 

ética, inovações e informações necessárias para os novos tempos”.

Nos dias 8, 9 e 10 de outubro a equipe do CDA participou do curso “Saneamento 

Rural” promovido pelo projeto Tecnologias Sociais para a Gestão da Água - TSGA 

e ministrado por professores da UFSC e realizado na EMBRAPA Suínos e Aves 

de Concórdia. Os temas tratados foram: princípios e técnicas simplificadas de 

tratamento de água, tecnologias mais adequadas para tratamento de esgotos 
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sanitários rurais e sua importância no aspecto ambiental e estratégias de gestão, 

manejo e disposição final dos resíduos sólidos urbanos e rurais. 





Condicionantes



CONDIÇÕES GERAIS

Nº Descrição da Condicionante Andamento Atendimento

1.1

Esta licença deverá ser 
publicada em conformidade 
com a Resolução Nº 006/86 
do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – CONAMA, sendo que 
cópias das publicações deverão 
ser encaminhadas ao IBAMA.

A renovação da LO foi publicada nos 
seguintes jornais: Zero Hora/RS – dia 
9/11/2010; Diário Catarinense/SC – dia 
9/11/2010; Jornal Sentinela de Itá/SC – 
dia 31/11/210; Diários Oficiais de Santa 
Catarina – dia 10/11/2010; Diário Oficiais 
do Rio Grande do Sul – dia 10/11/2010.

Condicionante 
Atendida

1.2

O IBAMA, mediante decisão 
motivada, poderá modificar as 
condicionantes e as medidas de 
controle e adequação, suspender 
ou cancelar esta licença, caso 
ocorra:

•	 Violação ou inadequação de 
quaisquer condicionantes ou 
normas legais;

•	 Omissão ou falsa descrição de 
informações relevantes, que 
subsidiaram a expedição da 
licença;

•	 Graves riscos ambientais e de 
saúde.

O empreendedor toma ciência e assume 
a responsabilidade pela fidelidade 
das informações sobre a situação de 
atendimento as condicionantes da 
Renovação da LO.

Condicionante 
Atendida

1.3

A emissão desta licença não 
exime o empreendedor da 
obtenção de outras autorizações/ 
licenças junto a outros órgãos, 
porventura exigíveis.

O empreendedor toma ciência e afirma 
possuir todas as autorizações/ licenças 
porventura exigíveis por outros órgãos.

Condicionante 
Atendida

1.4

Qualquer alteração das 
especificações do projeto ou da 
finalidade do empreendimento 
deverá ser precedida da anuência 
do IBAMA.

O empreendedor toma ciência da 
obrigação em obter anuência do 
IBAMA para qualquer alteração das 
especificações do projeto ou finalidade do 
empreendimento.

Condicionante 
Atendida

CONDICIONANTES DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO DA LO N° 68/99 
2ª RENOVAÇÃO
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Nº Descrição da Condicionante Andamento Atendimento

1.5

O IBAMA, a FEPAM e a FATMA 
deverão ser comunicados 
imediatamente, em caso de 
ocorrência de qualquer acidente 
que possa potencialmente 
ocasionar impacto ambiental ou 
quaisquer alterações relevantes 
na biota aquática, devendo ser 
determinadas medidas urgentes.

O empreendedor possui procedimento 
de comunicação com principais partes 
interessadas na ocorrência de cenários de 
emergência ambiental.

Condicionante 
Atendida

1.6

Os prazos previstos nas 
Condições Específicas abaixo 
relacionadas somente poderão 
ser alterados mediante motivação 
justificada pelo empreendedor 
e aprovação formal da DILIC/
IBAMA.

O empreendedor toma ciência da 
obrigação em cumprir com os prazos 
relacionados nas condicionantes 
especificas, bem como a necessidade de 
aprovação formal pelo DILIC/IBAMA se 
houver necessidade de prorrogação de 
algum destes prazos.

Condicionante 
Atendida

1.7

A Renovação desta licença 
deverá ser requerida num prazo 
mínimo de 120 (cento e vinte) 
dias antes do término de sua 
validade.

A validade da Licença atual é de seis anos 
a partir de 20 de outubro de 2010, ou seja, 
deverá expirar em 20 de outubro de 2016. 
De qualquer modo, o empreendedor possui 
procedimento interno no qual estabelece 
a verificação periódica de atendimento 
de requisitos legais, inclusive prazos para 
requerimento das licenças ambientais.

Condicionante 
Atendida

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Nº Descrição da Condicionante Andamento Atendimento

2.1

Dar continuidade aos programas 
ambientais, a seguir relacionados, 
contidas no Parecer Técnico Nº 
027/2010 – NLA/SUPES/IBAMA/
RS.

Os programas ambientais estão em 
andamento. As recomendações adicionais 
que constam no Parecer Técnico Nº 027/2010 
estão sendo atendidas ao longo do período 
de vigência da LO e informadas nos relatórios 
anuais ao IBAMA.

Condicionante 
em 

Atendimento

2.1.1
Climatologia: manter as estações 
de monitoramento de Itá e de 
Marcelino Ramos.

As estações de Celso Ramos, Concórdia, 
Barragem ltá e Barragem de Machadinho 
estão sendo mantidas em operação. Cabe 
observar que, por motivos de segurança 
física dos equipamentos, a estação de 
Marcelino Ramos foi relocada para uma área 
mais segura, situada dentro do canteiro da 
usina (Barragem Machadinho). 

Condicionante 
em 

Atendimento – 
Capítulo 1

2.1.2 Sismologia

O monitoramento sismológico está 
em andamento. Em 2014 ocorreram 
manutenções e aquisições de novos 
equipamentos para as estações sismológicas.  

Condicionante 
em 

Atendimento – 
Capítulo 2
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Nº Descrição da Condicionante Andamento Atendimento

2.1.3

Estabilidade de Taludes Marginais: 
executar inspeções periódicas de 
campo, realizando as intervenções 
que se fizerem necessárias

Em 2014 foram avaliados, por consultoria 
especializada, os principais pontos 
contendo processo erosivo nas margens 
do reservatório. As vistorias de campo 
continuam com frequência mensal para fins 
de acompanhamento. 

Condicionante 
em 

Atendimento – 
Capítulo 3

2.1.4

Hidrossedimentologia: Realizar 
a topobatimetria completa 
do reservatório a cada dois 
anos, e o monitoramento 
hidrossedimentológíco a cada três 
meses, com abrangência mínima 
de 70% da bacia contribuinte ao 
reservatório, além de mais um 
ponto a jusante.

As estações hidrossedimentométricas 
monitoram cerca de 73% da área de 
drenagem do reservatório. Os resultados 
de 2014 demonstraram que a produção de 
sedimentos da bacia é baixa (menor que 
70 t/km².ano), estando de acordo com o 
comportamento esperado para a região. 
Quanto à topobatimetria, esta condicionante 
está sendo tratada no âmbito do atendimento 
da Resolução ANA/ANEEL nº 03/2010, 
conforme citado no relatório anterior (2013).

Condicionante 
em 

Atendimento – 
Capítulo 4

2.1.5 Águas Superficiais
Monitoramento da qualidade da água 
superficial em andamento.

Condicionante 
em 

Atendimento – 
Capítulo 5

2.1.6 Macrófitas Aquáticas

Monitoramento e controle das macrófitas 
está em andamento. Quanto ao controle de 
infestação, em 2014 foram retiradas cerca de 
22.800 m³ destas plantas aquáticas.

Condicionante 
em 

Atendimento – 
Capítulo 6

2.1.7.a

ictiofauna: a) Dar continuidade 
ao monitoramento da ictiofauna, 
especificamente no levantamento 
das espécies e distribuição de 
ovos e larvas, com periodicidade 
sazonal (período quente e frio) 
apresentando , no prazo de 60 
(sessenta) dias, a localização 
georreferenciada dos pontos de 
monitoramento, discriminando os 
locais de desova. 

O monitoramento da ictiofauna está em 
andamento. A informação de localização 
georreferenciada dos pontos de 
monitoramento foi enviada ao Ibama pelo 
ofício CE-AMA-0002/2011 datado em 25 de 
março de 2011. 

Condicionante 
em 

atendimento

2.1.7.b

Ictiofauna: Realizar estudo 
que verifique eventuais efeitos 
da flutuação dos níveis do 
reservatório, durante o período 
do defeso da piracema, sobre as 
ovas depositadas em ambientes 
nas margens do reservatório da 
UHE Itá.

Foi entregue ao ibama em 13 de julho 
de 2011 o parecer técnico “influência da 
variação do nível de água do reservatório 
sobre o recrutamento da comunidade 
íctica”, considerando 10 anos de estudos da 
ictiofauna na bacia do rio Uruguai.

Condicionante 
Atendida
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2.1.7.c

lctiofauna: c) Dar continuidade 
ao Programa de repovoamento 
da bacia do Rio Uruguai com 
espécies nativas de peixes, 
desenvolvido em convênio com as 
Bases Avançadas de Pesquisa em 
Chapeco e Painel, promovendo 
também a participação dos Órgãos 
Estaduais de Meio Ambiente na 
execução das solturas.

O Ibama informou, por meio de ofício 
(02023.000740/2014-17 RS/GABIN/IBAMA) 
e datado em 14 de julho de 2014, acerca do 
encerramento do item “c” da condicionante 
2.1.7, tendo em vista que as atividades das 
bases avançadas de pesquisa em Chapecó e 
Painel foram encerradas. 

Condicionante 
Atendida

2.1.7.d

lctiofauna: d) Realizar as solturas 
de peixes com previa autorização 
do IBAMA, priorizando as áreas 
que permitam o recrutamento.

Serão informadas, para autorização prévia 
do Ibama, quaisquer solturas de espécies 
nativas, principalmente aquelas indicadas 
pelo monitoramento da ictiofauna. Serão 
priorizadas as áreas que permitam o 
recrutamento destes peixes.  

Condicionante 
em 

Atendimento – 
Capítulo 7

2.1.8

Processos erosivos no talude 
a jusante. do vertedouro 1 
(em substituição ao programa 
ambiental Recomposição de 
área da obra); apresentar, no 
prazo de 90 (noventa) dias, a 
readequação do projeto de 
engenharia a ser implantado, 
incluindo a justificativa, bem como 
o cronograma de execução para 
solucionar os processos erosivos 
no talude da margem esquerda 
do rio Uruguai, a jusante do 
Vertedouro 1.

Conforme informado no capítulo específico 
deste relatório, a recuperação das margens 
esquerda e direita do Vertedouro 1  foi 
comprometida pelas altas vazões da cheia 
ocorrida em junho de 2014. Na margem 
erodida próximo à foz do rio Paloma, foi 
concluída a mitigação da conformação da 
margem e iniciado o projeto de restauração 
da vegetação, com previsão de término no 
segundo semestre de 2015.

Em 2014 as informações ao Ibama relativas 
ao projeto de recuperação das margens 
esquerda e direita a jusante do vertedouro 
da UHE ltá, foram enviadas por meio dos 
ofícios	CE•UHE	Itá-Q029/2013,	CE	UHE	Itá-
0043/2014, CE UHE Itá-0025/2014.

Condicionante 
em 

Atendimento – 
Capítulo 3

2.1.9.a

Consolidação da Faixa Ciliar: a) 
Dar continuidade ao programa 
de recuperação da faixa de 
preservação permanente, 
realizando o acompanhamento de 
sua manutenção pelo período de 
quatro anos após o plantio.

Estão sendo realizadas as manutenções nas 
cercas, replantio das mudas danificadas e 
tratos culturais. Esta atividade é realizada 
pela Central de Manutenção do Reservatório. 

Condicionante 
em 

Atendimento – 
Capítulo 10

2.1.9.b

Consolidação da Faixa Ciliar: b) 
Propor, no prazo de 90 (noventa) 
dias, procedimentos que visem 
a conservação da Área de 
Preservação	Permanente•	APP,	
independente da variável temporal.

As principais ações que visam consolidar 
a APP foram informadas ao IBAMA através 
do oficio CE AMA-0002/2011, sendo 
citadas: Central de Manutenção da Faixa 
Ciliar, Convênios com Polícias Ambientais 
dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, a atividade de Fiscalização 
Ambiental e Sociopatrimonial, o programa 
de Educação Ambiental, o programa 
de Projetos Vizinhos do Lago e Linha 
Verde (0800.645.5800) e o programa de 
comunicação social do Consórcio Itá. 

Condicionante 
Atendida
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2.1.10.a

Comunicação Social e Educação 
Ambiental: apresentar um sistema 
de avaliação (qualitativa e 
quantitativa) das ações educativas 
e elaborar, dentro do Programa de 
Educação Ambiental, os seguintes 
projetos específicos, de acordo 
com o "Roteiro para Elaboração de 
Projetos de Educação Ambiental":

a) Faixa Ciliar e Macrófitas 
Aquáticas, envolvendo os 
proprietários das áreas lindeiras. 
Abordar a necessidade de 
manutenção das cercas que 
isolam as áreas em recuperação. 
Protegendo-as do pisoteio do 
gado e sensibilizar sobre o 
problema relativo a proliferação 
das macrófitas, podendo ser 
integrado ao TSGA - Projeto 
Tecnologias Sociais para a Gestão 
da Água.

Em 2014 foram atendidas cerca de 30 mil 
pessoas no CDA, o caráter qualitativo das 
atividades está detalhado no capítulo ed. 
ambiental, especialmente na descrição do 
“Alumni”, evento no qual se reúnem para 
troca de experiências e resultados os autores 
de projetos já executados no âmbito do 
Programa de Formação de Educadores 
Ambientais – PFEA, promovido pelo 
Consórcio Itá (CDA).

Quanto às temáticas sobre a faixa ciliar 
e macrófita aquática, foram repassadas 
informações à comunidade lindeira através 
da veiculação de vinhetas em rádios locais, 
por meio de exposição fotográfica sobre as 
macrófitas, através de plantios de mudas com 
alunos e professores das escolas, através 
da distribuição de informativos e cartilhas 
relativas a estes temas. O detalhamento 
destas atividades está descrito nos blocos 
de ed. ambiental e relacionamento com a 
sociedade.

Condicionante 
em 

Atendimento – 
Capítulo 14

2.1.10.b

b) lctiofauna, dando continuidade à 
proteção das áreas referentes aos 
principais locais de desova. Caso 
sejam identificados pescadores 
profissionais da região. Incluí-los 
como sujeitos da ação educativa.

Em 2014 foram vinculadas 4 (quatro) vinhetas 
com aproximadamente 200 inserções em 
meio à programação das rádios locais. Os 
temas abordados foram: pontos de desova 
da ictiofauna, o que é o mexilhão dourado, 
como o ocorre à proliferação do mexilhão 
e o seu impacto na fauna aquática, dicas 
de prevenção de proliferação do mexilhão, 
confecção e distribuição de informativos 
impressos sobre estes temas.

Condicionante 
em 

Atendimento – 
Capítulo 14

2.1.10.c

c) Programas de Formação de 
Educadores Ambientais - PFEA, 
elaborado e implementado pelo 
Consórcio de. Machadinho, 
no contexto do Programa de 
Educação Ambiental da Usina 
Hidrelétrica de Machadinho. O 
PFEA deverá ser adaptado ao 
contexto da UHE ltá, envolvendo 
também as comunidades lindeiras 
com a participação de lideranças 
comunitárias, ONGs, etc.

No ano de 2014 foi concluída a quinta 
turma do PFEA com a participação de 25 
alunos. Ocorreram reuniões do “Alumni” 
com o objetivo de realização de intercâmbio 
de informações sobre os diversos temas 
tratados no programa do PFEA.  

Condicionante 
em 

Atendimento – 
Capítulo 14

2.2

Apresentar, até 30 de abril de cada 
ano, relatórios completos (meio 
digital) e relatórios consolidados 
(meio digital e impresso) de todos 
os programas ambientais.

Solicitado prorrogação de prazo por meio da 
CE AMA-0017/2014.

Condicionante 
em 

Atendimento
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2.3

Dar continuidade ao Programa 
de Monitoramento limnológico e 
de Qualidade da Água, na malha 
amostral atual, com frequência 
trimestral e para a volta do rio 
Uvá, com frequência mensal 
considerando as Resoluções 
CONAMA Nº 174/201O e 
357/2005, com a finalidade de 
avaliar os usos múltiplos atuais e 
futuros do reservatório.

O monitoramento da qualidade das 
águas superficiais está em andamento 
e permanecem os atuais pontos de 
amostragem e frequências estabelecidas. 
Os resultados são comparados com 
os parâmetros legais citados nesta 
condicionante.

Condicionante 
em 

Atendimento – 
Capítulo 5

2.4

Realizar vertimento mínimo de 500 
m³/s, durante 01 hora, quando 
for apresentada a condição de 
pH abaixo de 6,0 ou acima de 9,0 
e, necessariamente, somada a 
condição de oxigênio dissolvido 
superior a 110,0% de saturação.

Os vertimentos estão sendo realizados de 
acordo com os parâmetros estabelecidos 
nesta condicionante. Em 2014 ocorreram 09 
vertimentos, sendo apenas 01 em função de 
alterações na qualidade da água. Os demais 
foram provocados elevadas vazões.

Condicionante 
em 

Atendimento – 
Capítulo 8

2.5

Apresentar, no prazo de 90 
(noventa dias, a situação atual 
das permissões de uso, por 
propriedade e por município, 
conforme o Plano Diretor do 
Reservatório da UHE ltá e seu 
Entorno e a legislação ambiental 
atual aplicável ao mesmo.

A situação das permissões de uso foi enviada 
pelo Consórcio Itá ao IBAMA, em janeiro de 
2011, e através do relatório "Solicitações 
para uso da borda do reservatório da UH 
E ltá. Situação em 31/12/2010". O resumo 
das Solicitações de Uso do Lago e Margens 
está descrito no Capítulo "Gestão do Uso e 
Ocupação do Reservatório”.

Condicionante 
em 

Atendimento – 
Capítulo 12

2.6

Dar continuidade aos convênios 
com as Polícias Ambientais do 
Rio Grande elo Sul e de Santa 
Cotarina, tendo por finalidade 
a otimização das ações de 
fiscalização.

Permanecem os convênios com as Polícias 
Ambientais do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina.

Condicionante 
em 

Atendimento

2.7

Apresentar, a cada dois anos, 
relatório referente a cobertura 
vegetal, suscetibilidade a erosão 
e uso e ocupação do solo da Área 
de Preservação Permanente - APP 
variável da Usina Hidrelétrica 
ltá. Os estágios sucessionais da 
vegetação e as diferentes classes 
de uso do solo deverão ser a partir 
do processamento de imagens, 
discriminados, quantificados 
e vetorizados em arquivos 
digitais passíveis de exportação 
para o sistema ArcGIS, com a 
correspondente avaliação da 
dinâmica temporal.

O mapeamento do uso do solo no entorno 
do reservatório foi entregue ao IBAMA em 
19/04/2011, por meio do oficio CE AMA 
005/2011, sob protocolo 02023001822/11-
92. Em 2013 foi apresentado ao IBAMA a 
metodologia NDVI com o propósito de realizar 
diagnóstico temporal (de 2005 até 2012) da 
vegetação do entorno do reservatório.  

Acerca das áreas de reserva legal, reitera-se 
a informação do ofício UHE Itá-0025/2014 
citando a legalidade da dispensa de 
reserva legal às hidrelétricas, conforme a 
lei n.º 12.651, art.12, § 7º. As propriedades 
inservíveis à finalidade de geração de energia 
serão cadastradas no Sistema Nacional de 
Cadastro Ambiental Rural (Sicar)

Condicionante 
em 

Atendimento
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2.8

Mapear e quantificar os pontos 
de intervenções antrópicas 
irregulares na Área de Preservação 
Permanente - APP do Reservatório 
da UHE Itá, em escala não inferior 
a 1:100.000, descrevendo as 
medidas necessárias para a sua 
adequação em relação a legislação 
ambiental, encaminhando a IBAMA 
relatório, no prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias.

Não foram identificados "pontos de 
intervenção antrópica irregulares na 
área de preservação permanente - 
APP"caracterizados como fontes poluidoras 
(suinocultura, avicultura, fábricas e outros), 
conforme consenso da reunião com 
técnicos do IBAMA a qual foi realizada 
em 28 de marco de 2011. Informado pelo 
oficio CE AMA 005/2011, sob protocolo 
02023001822/11-92.

Os pontos de usos irregulares não poluentes, 
são identificados pela Fiscalização Ambiental 
e Sociopatrimonial da UHE Itá através de 
Registros de Ocorrência (RO), os quais são 
encaminhados aos órgãos competentes caso 
não sejam solucionados extrajudicialmente.

Condicionante 
Atendida

2.9

Implementar, no prazo de 60 dias, 
o projeto de georreferenciamento 
das árvores matrizes de sementes 
do Horto Botânico, apresentando 
os resultados anualmente junto ao 
relatório consolidado.

As atividades de cadastramento e 
georreferenciamento das árvores matrizes 
estão sendo mantidas e a cada ano é 
ampliado o cadastro das espécies. Em 2014 
foram realizadas manutenções das plaquetas 
de identificação e recadastramento de 
matrizes. Foram também realizadas ações 
de divulgação sobre o cadastramento de 
matrizes em propriedades rurais e escolas, 
buscando o engajamento nos cuidados e 
na vigilância das árvores marcadas com as 
plaquetas de identificação

Condicionante 
em 

Atendimento – 
Capítulo 9

2.10

Confeccionar e instalar, no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, 
placas indicativas da APP do 
reservatório da UHE Itá, nos 
acessos de uso público.

Foi entregue ao Ibama, por meio do ofício CE 
AMA 005/2011, relatório informativo sobre a 
instalação das placas indicativas da APP do 
reservatório. 

Condicionante
Atendida

– Capítulo 10


