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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 2013 na 
área de gestão ambiental, sociopatrimonial e de relacionamento 
com a sociedade, 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 Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), autarquia 
federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente responsável 
pelo licenciamento da Usina Hidrétrica Itá. Cabe ao Poder Pú-
blico 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 ou-
tras partes interessadas, 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 Pla-
no de Gestão Ambiental e Sociopatrimonial Corporativo – PGASP 
e que, desde 2004, tem certificado seu Sistema Integrado de 
Gestão da Qualidade e Meio Ambiente segundo os padrões da 
NBR ISO 14.001 e 9.001 e OHSAS 18.001. 

 Importante esclarecer que atividades da Usina Hidrelé-
trica Itá como o monitoramento das águas superficiais, monito-



ramento e manejo da ictiofauna, monitoramentos de hidrosse-
dimentologia, de climatologia, de hidrologia e de sismologia são 
desenvolvidas em conjunto com a Usina Hidrelétrica Machadi-
nho, 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 pre-
sente 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
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1. INTRODUÇÃO

 Os estudos de clima realizados na área de influência 
da Usina Hidrelétrica Itá, durante o ano de 2013, tiveram por 
objetivo analisar o padrão de clima predominante na região e 
investigar possíveis alterações do clima na referida área. 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

 A análise do clima foi elaborada a partir do monito-
ramento das condições diárias de tempo no sul do Brasil e dos 
dados das estações meteorológicas conforme a Tabela 2.1. Para 
a verificação de possíveis anomalias dos principais elementos do 
clima da área foram utilizados dados da estação convencional de 
Campos Novos. 

 Para a coleta de dados quantitativos e principalmente 
qualitativos, foi efetuada, neste período, a manutenção das es-
tações conforme o item 2.1. Cabe ressaltar que a rede de moni-
toramento é integrada para análise das condições meteorológi-
cas das usinas hidrelétricas Itá e Machadinho.
Tabela 2.1 – Informações das estações meteorológicas

1 Vinculo com a Condicionante 2.1.1 da LO No 68/99 2a Renovação
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2.1. MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS

 Para manter as estações meteorológicas em operação e 
obter os dados tanto em quantidade, quanto em qualidade, foi 
efetuada, neste período, a manutenção das estações, conforme 
a Tabela 2.1.1.

 Nas estações meteorológicas automáticas de Celso Ra-
mos, Concórdia, Barragem Itá e Barragem Machadinho foram 
realizadas visitas rotineiras para serviços de manutenção de 
equipamentos e do local (limpeza do terreno), num total de 24 
visitas durante o ano de 2013, conforme a Tabela 2.1.1.

Tabela 2.1.1 – Quantidade de visitas técnicas realizadas durante o ano de 2013.

2.2. MONITORAMENTO DOS DADOS

 Os dados diários registrados nas estações meteorológi-
cas de Celso Ramos, Concórdia, Barragem Itá e Barragem Ma-
chadinho foram analisados e disponibilizados mensalmente, na 
forma de gráficos e tabelas, conforme metodologia própria. A 
partir destes, foram avaliados as influências dos sistemas at-
mosféricos que atuaram no sul do Brasil em cada elemento cli-
mático das estações analisadas.

 Convém ressaltar que a estação de Marcelino Ramos teve 
de ser relocada por questões de segurança dos equipamentos, 
que antes estavam em área urbanizada e distante do empreen-
dimento, sendo que hoje os equipamentos da estação automá-
tica se encontram dentro de área da usina, com uma supervisão 
constante da operação e vigilância. Porém, tecnicamente não 
houve problemas na relocação pois a distância de cerca de 8km 
em linha reta não comprometeu as análises climatológicas.  Para 
a elaboração deste Resumo Executivo foram analisadas as con-
dições atmosféricas na área de influência da Usina e os seguin-
tes elementos do clima: médias e totais mensais e anomalias 
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mensais de precipitação, temperatura e umidade do ar do ano 
de 2013.

3. RESULTADOS

 No ano de 2013, 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, que são fenômenos cíclicos. Apesar disso, em 
nove meses do ano ocorreram chuvas abaixo da média climato-
lógica na área de influência da Usina (Figura 1). As deficiências 
no volume da precipitação foram devido ao enfraquecimento do 
processo convectivo nos meses de calor e dos sistemas produ-
tores de chuva, como as frentes frias, os cavados e os sistemas 
de baixa pressão, que atuaram no sul do Brasil ao longo do ano. 
Os meses que apresentaram maiores anomalias negativas, na 
área, foram janeiro, julho e outubro. Os meses com precipitação 
acima da média foram março, junho e agosto (Gráfico 3.1), de-
vido as instabilidades ocorridas entre o norte do Rio Grande do 
Sul e os estados de Santa Catarina e Paraná provocadas, prin-
cipalmente, por frentes frias, cavados, tendo como reforço, nas 
instabilidades, a presença de jatos, que são ventos fortes em 
altitude.  

Gráfico 3.1 - Anomalias de Precipitação.
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 O comportamento das temperaturas correspondeu à di-
nâmica das massas de ar e de fatores como a nebulosidade, a 
umidade e a precipitação, resultando em temperaturas mais bai-
xas, principalmente as mínimas, conforme as Gráfico 3.2 e 3.3.

 Comparando as anomalias das temperaturas mínimas e 
máximas (Gráfico 3.2 e 3.3) é verificado que as mínimas foram 
mais expressivas, especialmente nas estações Barragem Itá e 
Celso Ramos e as máximas na estação Barragem Machadinho. 
Para esses casos, as condições locais de tempo, como a presen-
ça ou não de nevoeiros, maior ou menor cobertura de nuvens, 
favorecidas em parte pelo efeito do uso do solo e pelo modulado 
do relevo, interferiram decisivamente para essas variações. As-
sim, em Barragem Itá e Celso Ramos, as condições de tempo no 
início do dia, quando ocorrem as temperaturas mínimas, foram 
mais estáveis. Por outro lado, em Concórdia e Barragem Macha-
dinho, as condições foram mais favoráveis à formação de nevo-
eiros e nebulosidade já que a diminuição das temperaturas foi 
menor. As temperaturas máximas ficaram, de modo geral, mais 
baixas nos meses de março, junho, julho e agosto e mais eleva-
das na primavera e verão. A exceção foi Barragem Machadinho 
que se destacou por apresentar anomalias positivas de tempe-
ratura máxima em quase todos os meses do ano. Isso significa 
mais insolação e menor nebulosidade sobre o local no período da 
tarde, quando ocorrem as temperaturas máximas (Gráfico 3.2 e 
3.3). 
Gráfico 3.2 – Anomalias de Temperatura Mínima.
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Gráfico 3.3 – Anomalias de Temperatura Máxima.

 

 A umidade relativa do ar ficou mais elevada na maioria 
dos meses, especialmente no período de fevereiro a setembro, 
com anomalias positivas que superaram a porcentagem de 5%, 
conforme a Gráfico 3.4. O mês de junho foi o mais úmido, apre-
sentando anomalia positiva máxima de 16,5% em Concórdia, 
conforme a Gráfico 3.4. A condição de umidade mais elevada 
está associada à presença de instabilidades com muitas nuvens 
e chuva, na área de influência da Usina.

 No mês de junho, embora ocorresse tempo mais está-
vel na primeira quinzena, a umidade ficou elevada nas noites 
e maior parte das manhãs, favorecendo a presença de nevoei-
ros neste período. Na segunda quinzena foi a instabilidade, com 
chuvas mais persistentes, devido a atuação de frentes frias, ca-
vados a superfície e jatos, que mantiveram a umidade elevada 
ao longo dos dias.  

 O mês de janeiro foi o mais seco, apresentando anomalia 
negativa superior a 5% em Barragem Itá, conforme o Gráfico 
3.4. A estabilidade atmosférica que inibiu o processo convectivo, 
representativo da maior parte das chuvas dessa época do ano, 
foi a responsável pela ocorrência de chuvas abaixo da média, 
presença de menor nebulosidade e da umidade relativa do ar 
mais baixa. 
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Gráfico 3.4 – Anomalias de Umidade Relativa do Ar.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 No decorrer do ano de 2013 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. Algumas variações percebidas ao longo do ano foram de-
vido à atuação, diferenciada espacialmente, de alguns sistemas 
meteorológicos como as baixas pressões e cavados a superfície 
e as frentes frias. Outra condição importante de se ressaltar em 
relação ao micro clima onde as estações meteorológicas auto-
máticas estão implantadas são as características locais de uso 
do solo e modulado do relevo que podem criar algumas parti-
cularidades que afetam os elementos do clima como a umidade 
relativa do ar e a temperatura.  

 De modo geral, 2013 foi um ano seco em relação ao 
período pré-enchimento e com isso a amplitude térmica ficou 
alta, devido à ocorrência de dias mais frios, especialmente as 
manhãs. Apesar da deficiência das chuvas, a umidade relativa 
do ar se manteve elevada na maior parte do ano. 

 O período do pós-enchimento da UHE Itá está coincidin-
do com um ciclo global que está mais seco e com chuvas irregu-
lares, mas que poderá tornar-se mais úmido e mais chuvoso no 
decorrer dos anos. 

 Portanto, com as variações climáticas observadas até o 
momento, conclui-se que o comportamento dos elementos cli-
máticos, na área de influência da Usina Hidrelétrica de Itá, se 
apresenta dentro da normalidade para estas condições.





1. INTRODUÇÃO

 O objetivo desta síntese é apresentar os resultados do 
monitoramento sismológico efetuado na área do reservatório da 
UHE Itá, obtidos na Rede Sismológica de Itá e Machadinho – 
RSIM, entre 18 de outubro de 2012 e 17 de outubro de 2013. 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
 O estudo sismológico consiste, basicamente, no moni-
toramento das atividades sísmicas naturais e induzidas na área 
de influência dos citados reservatórios. 

 Uma planilha de campo, contendo a sequência de tarefas 
que devem ser executadas a cada coleta de dados ou visita à 
estação, é preenchida com informações que permitem avaliação 
do desempenho dos equipamentos instalados na estação sismo-
lógica. Além destas informações operacionais, são anotados os 
problemas observados e toda atividade desenvolvida durante os 
trabalhos de campo. 

 Em complemento a estas informações, também são uti-
lizados os arquivos “log” (diário do equipamento) gerados pelo 
software de coleta dos dados, onde são apresentadas todas as 
atividades efetuadas pelo digitalizador. Dentre elas, podem ser 
citadas: controle dos triggers/streams (disparos/classificadores) 
dos eventos registrados, acertos do relógio interno através do 
GPS, comunicação DAS-DRS externo e funcionamento do siste-
ma de alimentação. 

 A Figura 2.1 mostra a localização das estações sismoló-
gicas da RSIM. 

2MONITORAMENTO
SISMOLÓGICO1 

1 Vínculo com a Condicionante 2.1.2 da LO No 68/99 2ª Renovação
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Figura 2.1 – Mapa de localização das estações da RSIM – reservatório da UHE Itá.

 
 

 As coletas dos dados foram efetuadas por técnicos da 
FUNDAGRO – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sus-
tentável do Estado de Santa Catarina e da Tractebel Energia, 
mediante troca do disco rígido (DRS) e posterior gravação em 
DVD, que foram enviados para o IPT, onde foram efetuados o 
processamento e a análise dos dados. 

 O método de análise utilizado baseia-se nas técnicas 
atualmente empregadas pela Sismologia, desenvolvidas para a 
análise dos dados obtidos por meio de estações sismológicas 
digitais triaxiais, com a utilização de softwares específicos. A 
rotina de análise foi mantida, não ocorrendo perdas que com-
prometessem o acompanhamento do desempenho das estações 
e a interpretação dos registros.
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3. RESULTADOS

 Os casos de SIR (Sismicidade Induzida por Reservatório) 
registrados e relacionados ao reservatório da UHE Itá são analisa-
dos abaixo: 

3.1. ÁREA DO RESERVATÓRIO DA UHE ITÁ

 Neste período de análise houve continuidade do registro 
da sismicidade iniciada em 15.12.1999. Foram registrados 88 
sismos, sendo possível a determinação dos epicentros de 44 de-
les, cujas localizações são mostradas na Figura 3.1.1. Os sismos 
registrados pertencem aos Grupos de epicentros 1, 4 e 9, defini-
dos para a sismicidade registrada na área deste reservatório. 
Figura 3.1.1 – Sismicidade na área do reservatório da UHE Itá– Grupos de epicentros.

 Para visualização do comportamento temporal da ativi-
dade, quanto ao número de eventos registrados e à energia li-
berada (magnitude) foram construídos os histogramas apresen-
tados nos Gráficos 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3, respectivamente, para 
os Grupos 1, 4 e 9. A variação do nível d’água do reservatório é 
apresentada conjuntamente.
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Gráfico 3.1.1 – Distribuição temporal do número de eventos, energia liberada e nível do 
reservatório para a sismicidade na área do reservatório da UHE Itá – Grupo 1.

Gráfico 3.1.2 – Distribuição temporal do número de eventos, energia liberada e nível do 
reservatório para a sismicidade na área do reservatório da UHE Itá – Grupo 4.



 

USINA HIDRELÉTRICA ITÁ
MONITORAMENTO SISMOLÓGICO 23

Gráfico 3.1.3 – Distribuição temporal do número de eventos, energia liberada e nível do 
reservatório para a sismicidade na área do reservatório da UHE Itá – Grupo 9.

 Na área do Grupo 1 tem-se:

- 20 eventos detectados, com 10 epicentros determinados;

- a maior magnitude foi de 1,6 ML; 

- que a distribuição temporal (do número de eventos e da ener-
gia liberada) se manteve dentro dos limites observados nos úl-
timos anos.

 Para o Grupo 4 tem-se:

- 10 eventos detectados, com 4 epicentros definidos;

- a magnitude máxima de 1,2 ML;

- que a distribuição temporal apresentou o mesmo comporta-
mento observado nos últimos anos.

 No Grupo 9 tem-se:

- 58 eventos detectados, com 30 epicentros definidos;

- a magnitude máxima de 1,1 ML, e
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- que a distribuição temporal apresentou o mesmo comporta-
mento observado para os últimos anos.

 Em resumo, embora o número de eventos tenha sido 
pequeno, o tamanho tem se mantido da mesma ordem de gran-
deza. 

 A distribuição do número de eventos em função da mag-
nitude é apresentada na Figura 3.1.2, onde se verifica que a 
maioria deles (76 %) continua apresentando magnitudes meno-
res do que 0,5 ML.

Figura 3.1.2 – Distribuição do número de eventos em função da magnitude para a área do 
reservatório da UHE Itá entre 18.10.2012 e 17.10.2013.

 

 No intervalo de 18.10.2012 e 17.10.2013, não ocorreu 
sismo significativo na área, pois a magnitude máxima registrada 
neste período foi menor do que 2,5 ML.
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3.2. SISMOS REGIONAIS NATURAIS

 A RSIM entre 18.10.2012 e 17.10.2013 registrou 8 even-
tos naturais, sendo 7 regionais e 1 local, com magnitudes entre 
1,2 e 2,9 na Escala Richter, cujos parâmetros e localização são 
mostrados na Figura 3.2.1.
Figura 3.2.1 – Parâmetros e localização dos sismos naturais registrados pela RSIM

  
 Destaque para o evento local, registrado em 30.07.2013, 
às 8 h e 11 min (hora universal), com epicentro em Arvoredo, 
SC, distante 21 km da Estação IT1, magnitude 1,3 na Escala 
Richter (pequeno).
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 A título de ilustração, na Figura 3.2.1 são mostrados os 
registros obtidos na Estação BCM2 e IT1, do sismo regional com 
epicentro na Margem Continental, SC (evento nº 1) e do local 
ocorrido em Arvoredo, SC (evento nº 8), respectivamente, re-
gistrados pela RSIM entre neste período de monitoramento.

 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 sismicida-
de ocorrida nas áreas dos Aproveitamentos Hidrelétricos 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. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Na área do reservatório da UHE Itá, continuaram sendo 
registrados sismos (88 eventos; 44 epicentros determinados), 
com epicentros na metade inicial do lago, nas áreas definidas 
como Grupos 1, 4 e 9, cuja maior magnitude foi de 1,6 ML (76 
% são menores do que 0,5 ML ), com uma distribuição temporal, 
tanto no número de eventos, como na energia liberada, com o 
mesmo comportamento observado nos últimos 4 anos. Embora 
o número de eventos tenha sido pequeno, o tamanho tem se 
mantido da mesma ordem de grandeza.

 A Estação MC1, situada cerca de 6 km da cidade de Mar-
celino Ramos/RS, continuará instalada com a finalidade de mo-
nitorar esta área, em função de terem sido, esporadicamente, 
sentidos tremores de terra pela população local, sendo os últi-
mos em abril de 2010. A continuidade desta estação também 
é para atender uma solicitação do Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Sul. Cabe ressaltar que, na eventualidade de 
ocorrer algum evento na área do reservatório de Itá, compre-
endendo a sua metade final, esta estação em conjunto com a 
Estação IT9 será utilizada na determinação dos parâmetros hi-
pocentrais.

 Da análise dos registros das Estações MC1 e IT9, não fo-
ram registrados eventos com epicentros nas proximidades desta 
cidade e também não houve informação de novos tremores sen-
tidos pela população local de Marcelino Ramos.

 Para o período de outubro de 2012 a outubro de 2013 a 
sismicidade registrada no entorno dos reservatórios da UHE Itá 
e Machadinho, considerando o tamanho (magnitude) dos even-
tos pode ser considerada pequena, dentro de um período de 
quietude que está ocorrendo na sismicidade local. A magnitude 
máxima registrada neste período de estudo foi de 1,6 ML  (Escala 
Richter), valor este que não provoca danos em contruções civis. 





1. INTRODUÇÃO

 Os processos erosivos caracterizam-se por transforma-
ções na linha de margem do reservatório e jusante causados 
pela ação das ondas, resultando em abrasão e arraste de solo, 
cuja maior ou menor taxa de avanço está associada às caracte-
rísticas da configuração do relevo, velocidade do fluxo hídrico e 
o revestimento vegetal das margens.

 As ações de verificação e controle dos processos erosivos 
são realizadas em duas fases: diagnóstico e intervenção, confor-
me o diagrama apresentando na Figura 1.1.

Figura 1.1 - Diagrama do processo de verificação e controle dos processos erosivos das 
margens.

3VERIFICAÇÃO E CONTROLE
DOS PROCESSOS EROSIVOS
DAS MARGENS1

1 Vinculo com a Condicionante 2.1.3 e 2.1.8 da LO No 68/99 2ª Renovação
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 A fase de diagnóstico compreende o levantamento dos 
elementos necessários e suficientes para a identificação, carac-
terização e classificação dos processos erosivos. O diagnóstico 
fornece as informações sobre as condições de suscetibilidade a 
evolução (escorregamentos, quedas de blocos, etc), a fim de 
informar as áreas prioritárias para intervenção.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS

 Mensalmente a equipe de fiscalização ambiental e so-
ciopatrimonial realiza o diagnóstico nas áreas, por meio de vis-
torias no perímetro de reservatório e jusante, a fim de identificar 
e classificar trechos com processos erosivos.  

 Os resultados das vistorias são registrados em formulá-
rios específicos, chamados resumos executivos (RE). 

 Durante o período de abrangência desse relatório foram 
realizadas 12 séries de vistorias programadas. Nas vistorias fo-
ram identificados 15 (quinze) trechos contendo processos erosi-
vos. Na Tabela 2.1 estão listadas a descrição e as coordenadas 
geográficas das áreas de ocorrência e a Figura 2.1 apresenta a 
sua localização.
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Tabela 2.1 - Principais áreas de ocorrência de efeitos erosivos no reservatório e jusante 
da UHE Itá.
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Figura 2.1 – Localização dos trechos com processos erosivos nas margens do reservatório 
e jusanteda UHE Itá.

 No ano de 2013 foram realizadas 12 vistorias, conforme 
é apresentado na Figura 2.2.
 
Figura 2.2 – Vistorias programadas realizadas

O detalhamento das inspeções nas 15 áreas monitoradas é apre-
sentado na Tabela 2.2.
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Resultados

Tabela 2.2 – Detalhamento das vistorias realizadas em 2013.
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 Os efeitos erosivos registrados são classificados entre 
significativos e de baixa significância. Os significativos são ava-
liados por consultoria especializada a fim de identificar necessi-
dades de intervenção.

 Dentre as verificadas, duas áreas estão em fase de in-
tervenção, sendo elas, área de “jusante barragem” e “Foz do 
Paloma”.

Áreas com Intervenção

Efeitos Erosivos nas Encostas da Margem Direita e Esquerda à 
Jusante da barragem da UHE Itá

 As ações para controle dos efeitos erosivos nas encostas 
das margens esquerda e direita a jusante da barragem, vêm 
sendo desenvolvidas de acordo com o projeto de “Proteção e 
revestimento vegetal das encostas da margem direita e esquer-
da à jusante da barragem”, encaminhado ao IBAMA através da 
correspondência CE UHE Itá-0029/2013.

 O projeto vem sendo acompanhado pela Universidade 
Federal de Santa Maria, através do convênio com a Fundação de 
Apoio à Tecnologia e Ciência – FATEC e empresas de consultoria 
externa.

Atividades Desenvolvidas 

 Das atividades previstas para o ano de 2013, os servi-
ços de hidrossemeadura, implantação das estruturas de bioen-
genharia e plantio foram reprogramadas para iniciar no ano de 
2014, em virtude do período de análise, pelo Ibama, do requeri-
mento para supressão de vegetação - Autorização de Supressão 
de Vegetação - nas áreas com taludes negativos.

 O andamento físico do projeto está seguindo o cronogra-
ma conforme apresentado no Gráfico 2.1.
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Gráfico 2.1 – Cronograma das atividades desenvolvidas

RESULTADOS 

 Os principais resultados obtidos foram:

a) Elaboração, consolidação e entrega do projeto técnico, con-
tendo o detalhamento conceitual, básico e executivo, encaminha-
do ao IBAMA através da correspondência CE UHIT-0029/2013;

b) Contratação e execução dos estudos constituintes do projeto 
técnico, compreendendo: 

 • o levantamento topográfico planialtimétrico de 52 mil 
m² de área para intervenção, subdividida em 22 subáreas;

 • perfuração rotativa de 320 metros de solo para implan-
tação de 13 drenos horizontais profundos;

 • mapeamento, coleta, análise e interpretação de 59 
amostras de solo nas 22 subáreas de intervenção;

 • implantação de um sistema de irrigação com uma rede 
de 2 km de comprimento, pressão de 8 bar, abrangendo cerca de 
20 mil m² de área irrigada nas margens direita e esquerda;
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 • mapeamento, coleta e produção de 50 mil estacas de 
sarandis (Phyllanthus sellowianus e Sebastiania schottiana);

 • Inventário florestal de 70 m³ de uva-do-japão (Houve-
nia dulcis), para aplicação nas estruturas de bioengenharia;

 • Inventário florestal de 1798 m², para correção dos ta-
ludes negativos.

c) Contratação e execução do processo de autorização de su-
pressão de vegetação (ASV) nas áreas com taludes negativos.

d) Contratação e execução dos serviços de correção dos taludes 
negativos e eliminação de trincas, utilizando a escavadeira Ca-
terpillar CAT-320, num total de 120 horas;

e) Contratação de serviço para atendimento das condicionantes 
especificas da ASV nº 806/2013;

f) Destacam-se ainda, que foram realizadas as manutenções 
nas canaletas de drenagem em ambas as margens e no escoa-
mento d’água em gabião na margem esquerda.

Efeitos Erosivos nas encostas da margem direita em frente à foz 
do Rio Palomas

 Em 2013 iniciaram as avaliações na área com efeitos 
erosivos em frente à Foz do rio Palomas. Foram contratados os 
serviços de topografia para delimitar e estudar as características 
e detalhes do local.

 Solicitou-se também um parecer técnico do Prof. Dr. Fa-
brício J. Sutili, através do convênio com a Fundação de Apoio à 
Tecnologia e Ciência – FATEC e a Universidade Federal de Santa 
Maria, a fim obter um parecer específico sobre quais ações que 
deveriam ser previstas para proteção e revestimento vegetal da 
encosta.

 O parecer técnico foi enviado ao Ibama por meio do  
ofício CE UHIT-0079/2013.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Durante as vistorias realizadas no ano de 2013, foram 
verificados indícios de erosão nas áreas 01, 03, 04, 05, 06 e 
07, em decorrência da ação das ondas na linha de margem do 
reservatório e na jusante, na encosta em frente à foz do Rio Pa-
lomas. Esses processos erosivos estão sendo avaliados e plane-
ja-se para 2014, a contratação de uma consultoria especializada 
para estudar a necessidade de possíveis intervenções.

 Cabe ressaltar que as informações relativas ao projeto 
de recu peração das margens a jusante do vertedouro estão sen-
do enviadas periodicamente ao Ministério Público Federal de Ere-
chim (RS) e a Superintendência do Ibama em Porto Alegre (RS).



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Figura 5.1 - Área A - Dique I.

Figura 5.2 - Área B - Dique II.

Figura 5.3 - Área C - Foz do Rio Novo.
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Figura 5.4 - Área D - Porto Itá.

Figura 5.6 - Área F - Volta Fechada.

Figura 5.5 - Área E - Três Pinheiros.

USINA HIDRELÉTRICA ITÁ
VERIFICAÇÃO E CONTROLE DOS PROCESSOS EROSIVOS DAS MARGENS 39



Figura 5.7 - Estaca 01 - Linha Simon.

Figura 5.8 - Estaca 02 - Linha Simon.

Figura 5.9 - Estaca 03 - Volta Fechada.
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Figura 5.10 - Estaca 04 - Baixo São Luiz.

Figura 5.12 - Estaca 06 - Linha dos Vicentes.

Figura 5.11 - Estaca 05 - Linha Estreito.
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Figura 5.13 - Estaca 07 - Linha Formenton.



1. INTRODUÇÃO

 O Projeto Operação e Manutenção da Rede de Estações 
para o Monitoramento Hidrossedimentológico do Reservatório 
da Usina Hidrelétrica de Itá vêm sendo desenvolvido desde ja-
neiro de 2005. As atividades previstas consistem basicamente 
no levantamento de informações hidrossedimentométricas, que 
compreendem medições de descargas líquidas e sólidas e ma-
nutenção das estações, com periodicidade trimestral, além de 
registros linimétricos diários nas seções de régua.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

 As atividades previstas consistem no levantamento de 
informações hidrossedimentométricas nas seguintes estações 
apresentadas na Tabela 2.1.
Tabela 2.1 – Relação das Estações Hidrossedimentométricas Monitoradas.

4MONITORAMENTO 
HIDROSSEDIMENTOMÉTRICO1

  1 Vinculo com a Condicionante 2.1.4 da LO No 68/99 2ª Renovação
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 As medições permitem determinar as curvas-chave das 
descargas líquidas e sólidas afluentes ao reservatório e também 
a curva-chave das vazões liberadas a jusante do aproveitamen-
to pelos seus órgãos de descarga, isto é, pela casa de força e 
pelo vertedouro. A partir das curvas-chave e das observações 
limnimétricas efetuadas nas estações mencionadas pode-se de-
terminar as vazões líquidas e sólidas afluentes ao reservatório 
e defluentes do mesmo. Essas vazões permitem quantificar o 
transporte sólido na bacia hidrográfica e avaliar o assoreamento 
e a vida útil do reservatório. 

 A área de drenagem incremental entre as usinas hidrelé-
tricas de Itá e Machadinho é de aproximadamente 13.000 km2, 
sendo que as três estações monitoradas controlam cerca de 
73% dessa área. Para uma melhor visualização do que se rela-
tou, são apresentadas as Figuras 2.1 e 2.2, com a representação 
em forma de diagrama topológico das estações hidrossedimen-
tométricas e a espacialização das estações em parte da bacia do 
rio Uruguai, respectivamente.

Figura 2.1 – Diagrama Topológico da bacia do rio Uruguai na região de influência da UHE 
Itá.
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Figura 2.2 – Espacialização das estações fluviométricas do monitoramento hidrossedimen-
tométrico da UHE Itá.

3. RESULTADOS

 Desde janeiro de 2005 vem sendo realizado o moni-
toramento hidrossedimentológico do reservatório da UHE Itá, 
através de campanhas periódicas (trimestrais) de medições de 
descargas líquidas e sólidas. A Tabela 3.1 apresenta o número 
de medições realizadas nas estações hidrossedimentométricas 
até dezembro de 2013.
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Tabela 3.1 – Resumo da Quantidade de Medições por Estação.

3.1. MEDIÇÕES DE DESCARGAS LÍQUIDAS E SÓLIDAS 
EFETUADAS NAS ESTAÇÕES HIDROSSEDIMENTOMÉTRICAS

 Na sequência são apresentadas, para cada estação, ta-
belas com as medições de descargas líquidas e sólidas realizadas 
em 2013 e gráficos onde são plotadas as referidas medições 
juntamente com suas respectivas curvas-chaves.

 

• Medições de descargas líquidas e sólidas em Seção 5 - 
Machadinho Jusante (72500000)

 Em 2013, as medições de descarga líquida foram realiza-
das entre as cotas arbitrárias 37184 cm e 37534 cm, obtendo va-
zões líquidas variando entre 293,29 m3/s e 2.854,43 m3/s. Já as 
descargas sólidas variaram entre 88,69 ton/dia e 4.196,40 ton/
dia (Tabela 3.1.1).
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Tabela 3.1.1 - Resumo das medições na Seção 5 (Machadinho Jusante).

Gráfico 3.1.1 – Relação Cota x Descarga líquida da estação Seção 5 (Machadinho Jusante).
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Gráfico 3.1.2 – Relação Descarga líquida x Descarga sólida em suspensão da estação Seção 
5 (Machadinho Jusante).

Na Figura 3.1.1 é possível observar a equipe técnica de campo 
realizando o procedimento de medição de descarga líquida.

Figura 3.1.1 – Seção 5 (Machadinho Jusante): 
medição de descarga líquida no dia 13/06/2013.



 

USINA HIDRELÉTRICA ITÁ
MONITORAMENTO HIDROSSEDIMENTOMÉTRICO 49

• Medições de descargas líquidas e sólidas em Passo Colombelli 
(72680000)

 Em 2013, as medições de descarga líquida foram reali-
zadas entre as cotas 105 cm e 182 cm, obtendo vazões líquidas 
variando entre 45,70 m3/s e 133,2 m3/s. Destas medições, duas 
foram realizadas em cotas altas, obtendo as maiores vazões lí-
quidas até o momento. Já as descargas sólidas variaram entre 
46,61 ton/dia e 216,52 ton/dia (Tabela 3.1.2).

Tabela 3.1.2 - Resumo das medições na estação Passo Colombelli.

Gráfico 3.1.3 – Relação Cota x Descarga líquida da estação Passo Colombelli.
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Gráfico 3.1.4 – Relação Descarga líquida x Descarga sólida em suspensão da estação Pas-
so Colombelli.

 

Na Figura 3.1.2 é possível observar a equipe técnica de campo 
realizando o procedimento de medição de descarga sólida.

Figura 3.1.2 – Passo Colombelli: medição de  
descarga sólida no dia 10/07/2013.
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• Medições de descargas líquidas e sólidas em Ouro (72880000)

 As medições de descarga líquida efetuadas em 2013 fo-
ram realizadas entre as cotas 159 e 202 cm, obtendo vazões 
líquidas variando entre 44,2 m3/s e 102,6 m3/s. Já as descar-
gas sólidas variaram entre 9,0 ton/dia e 367,2 ton/dia (Tabela 
3.1.3). 

Tabela 3.1.3 - Resumo das medições na estação Ouro

Gráfico 3.1.5 – Relação Cota x Descarga líquida da estação Ouro
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 Na Figura 3.1.3 é possível observar a equipe tcnica de 
campo realizando o procedimento de amostragem de sedimento 
em leito.

Figura 3.1.3 – Ouro: amostragem de sedimento 
em leito no dia 14/01/2013.

 

• Medições de descargas líquidas e sólidas em Arabutã 
(73170000)

 Em 2013, a maioria das medições foi realizada entre as 
cotas 168 e 261 cm, obtendo vazões líquidas variando entre 4,4 
m3/s e 65,3 m3/s. Já as descargas sólidas variaram entre 0,3 
ton/dia e 372,7 ton/dia (Tabela 3.1.4).
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Tabela 3.1.4 - Resumo das medições na estação Arabutã

Gráfico 3.1.7 – Relação Cota x Descarga líquida da estação Arabutã.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
MONITORAMENTO HIDROSSEDIMENTOMÉTRICO54

Gráfico 3.1.8 – Relação Descarga líquida x Descarga sólida em suspensão da estação Arabutã.

 Na Figura 3.1.4 é possível observar a equipe técnica de 
campo realizando o procedimento de amostragem de sedimento 
em leito.

Figura 3.1.4 – Arabutã: amostragem de sedi-
mento em leito no dia 22/03/2013.

 

• Medições de descargas líquidas e sólidas em Itá Jusante 
(73201000)
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 A estação fluviométrica convencional Itá Jusante foi de-
sativada em setembro de 2010 devido ao efeito de remanso 
provocado pelo reservatório da UHE Foz do Chapecó, localizado 
a jusante desta estação. A partir desse período a estação foi 
mantida apenas como linimétrica, e não mais como fluviométri-
ca.

 Os valores encontrados nas medições de descar-
gas líquidas apresentaram variação de 164,62 m³/s até 
4.139,52 m³/s. Já as descargas sólidas variaram entre  
208,69 ton/dia e 4.011,06 ton/dia (Tabela 3.1.5).

Tabela 3.1.5 - Resumo das medições na estação Itá Jusante.
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Gráfico 3.1.9 – Relação Cota x Descarga líquida da estação Itá Jusante.

Gráfico 3.1.10 – Relação Descarga líquida x Descarga sólida em suspensão da estação Itá 
Jusante.
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Gráfico 3.1.11 apresenta a variação média diária do nível do rio durante o período de 
janeiro a dezembro de 2013.

 Na Figura 3.1.5 é possível observar a equipe técnica de 
campo realizando o nivelamento da seção de réguas da estação.

Figura 3.1.5 – Itá Jusante: nivelamento da seção 
de réguas no dia 11/11/2013.
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3.2. Análise dos dados

 A análise preliminar dos dados medidos (líquido e sólido) 
e registrados (cota) para cada estação hidrossedimentométrica 
permitiu classificar as vazões sólidas específicas das estações 
monitoradas de forma geral como baixa, conforme exposto na 
Tabela 3.2.1, conforme Classificação de Carvalho (2000), cujo 
índice de referência (Baixo) corresponde a uma produção espe-
cífica de sedimentos menor que 70 t/km2.ano. 

Tabela 3.2.1 – Análise dos dados hidrossedimentométricos das estações.

 O zoneamento hidrossedimentológico estabelecido 
pelo Diagnóstico das Condições Sedimentológicas dos Princi-
pais Rios Brasileiros, realizado pelo IPH/UFRGS (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 e 25 e 50 t/km2.ano, respectivamente. Por-
tanto, pode-se constatar que a produção de sedimentos nas es-
tações está de acordo com o comportamento esperado.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O levantamento das informações nas estações hi-
drossedimentométricas visa desenvolver um banco de dados 
que permitirá analisar a tendência de deposição de sedimentos 
afluentes e estimar a vida útil do reservatório da UHE Itá. 

 As medições de descarga líquida e sólida efetuadas em 
2013 nas estações monitoradas acompanharam as tendências 
das medições efetuadas anteriormente, ou seja, houve uma boa 
aderência dos valores em relação ao traçado das respectivas 
curvas-chaves.

 Com os resultados de 2013 verificou-se que a produção 
de sedimentos da bacia é baixa, estando de acordo com o com-
portamento esperado para a região.

 A questão relativa à topobatimetria de reservatórios, 
foi regulamentado pela resolução conjunta da ANA e ANEEL -  
nº 03/2010, no entanto, tal resolução vem passando por ampla 
discussão técnica junto a estas Agências e a Associação Brasilei-
ra das Empresas Geradoras de Energia Elétrica  - ABRAGE,  ten-
do em vista a melhor forma de atendimento e aplicação, dada a 
complexidade do assunto. 

 Em decorrência dessas reuniões técnicas, surgiram no-
vas especificações e orientações técnicas aos agentes de gera-
ção hidrelétrica para elaboração da topobatimetria dos reserva-
tórios (Orientações Para Atualização das Curvas Cota x Área x 
Volume. ANA, 2013) sendo estabelecido prazo de 24 meses, a 
partir de março de 2014, para a validação dos projetos junto à 
ANA. 

 Sendo assim, para fins de posicionamento quanto ao 
atendimento à condicionante 2.1.4 (LO 68/99 2ª Renovação) 
e no sentido de se evitar repetição de esforços financeiros e de 
campo, após validação da ANA, enviaremos ao IBAMA as se-
ções topobatimétricas de controle para monitoramento do asso-
reamento do reservatório da UHE Itá, nos termos da Resolução 
Conjunta ANA/ANEEL n°03 e demais orientações aplicáveis ao 
tema, após a Agência emitir seu parecer favorável aos levanta-
mentos para a UHE Itá.





1. INTRODUÇÃO

 O monitoramento das águas superficiais na região de 
inserção da Usina Hidrelétrica Itá vem sendo realizado pela em-
presa Socioambiental, que coleta as amostras e interpreta os 
resultados. A análise das amostras coletadas é realizada pelo 
Laboratório ECOLABOR. Quanto ao monitoramento das comuni-
dades biológicas, a identificação e a expressão quali-quantitativa 
dos resultados estão sendo desenvolvidas pelo Laboratório de 
Ecologia de Águas Continentais do Departamento de Zoologia do 
Instituto de Biociências da UNESP/Botucatu, através de contrato 
com a FUNDIBIO.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

 A Tabela 2.1 apresenta a localização e a descrição dos 
pontos de monitoramento das águas superficiais e a Figura 2.1 
apresenta o mapa com a localização dos pontos monitorados.

5MONITORAMENTO
DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

1 Vínculo com a Condicionante 2.1.5 e 2.3 da LO No 68/99 2ª Renovação
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Tabela 2.1 - Descrição dos pontos monitorados
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Figura 2.1 - Localização dos Pontos de Amostragem

 Durante o ano de 2013, entre os meses de janeiro e de-
zembro, foram realizadas 12 campanhas mensais de monitora-
mento das águas superficiais, conforme apresentado na Tabela 
2.2. 

 Em campo, foram determinadas a temperatura, oxigênio 
dissolvido, pH e condutividade da água. Além disso, foram cole-
tadas informações para elaboração dos perfis de temperatura e 
oxigênio dissolvido na coluna d’água do reservatório.

Tabela 2.2 - Data das campanhas realizadas
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 As amostras coletadas foram encaminhadas ao Labora-
tório da ECOLABOR – SP, onde foram realizadas as demais aná-
lises físico-químicas.

 Trimestralmente para todos os pontos e bimestralmente 
para os pontos do reservatório foram realizadas amostragens 
para análise do Fitoplâncton. Trimestralmente também foram 
realizadas amostragens para análise dos Invertebrados Bentôni-
cos nos pontos selecionados e semestralmente, foram realizadas 
amostragens para a análise de Zooplâncton.

 As amostras biológicas coletadas foram encaminhadas 
ao Laboratório de Ecologia de Águas Continentais, IBB/UNESP, 
que procede às análises de identificação das comunidades bioló-
gicas, através de contrato com a FUNDIBIO.

3. RESULTADOS

3.1. PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

 Os resultados da análise estatística sobre a série de 
dados das campanhas de monitoramento do reservatório da UHE 
de Itá, com relação à violação da Classe II podem ser observa-
dos na Tabela 3.1.1, onde se apresenta o percentual de violação 
para aqueles parâmetros que ultrapassaram os limites estabele-
cidos pela Resolução CONAMA Nº. 357/05.

 A maioria dos parâmetros analisados enquadrou-se na 
Classe II. Ao longo do período monitorado, o Fósforo Total apre-
sentou concentrações superiores às estipuladas para águas da 
Classe II na maioria dos pontos monitorados, com exceção dos 
pontos TA, TP, TRGM, TD, TJN e UJu2, com maior desconfor-
midade apenas para o ponto TQM. Já outros parâmetros como 
o Oxigênio Dissolvido, pH, Fósforo total, E. coli e o Nitrogênio 
Total ocasionalmente apresentaram desconformidade com os li-
mites da Classe II, quase sempre decorrente de algum evento  
climático.

 Considerando-se o volume de registros obtidos durante o 
ano de 2013, proporcionado pela variação dos eventos climáticos 
que ocorreram ao longo do ano, considera-se dentro do esperado, 
a ocorrência de concentrações que ultrapassam o limite estabele-
cido para Classe II, para os parâmetros monitorados.  
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 A maior violação da Classe II foi registrada no período 
para o oxigênio e o Nitrogênio Total para os pontos UAc, TQM, 
TF e TN em superfície, ultrapassando os limites da Resolução 
CONAMA nº 357/05 na frequência das campanhas em 75% para 
o oxigênio e 100% para o nitrogênio.

Tabela 3.1.1 – Parâmetros em desconformidade com a Resolução CONAMA nº 357/05 e 
sua frequência durante as campanhas de 2013.
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3.2 Análise do Perfil da Coluna D’água

 Nos Gráficos 3.2.1 a 3.2.8 são apresentados os perfis da 
temperatura e oxigênio dissolvido na coluna d´água do reserva-
tório, por estação do ano, para cada ponto de monitoramento, 
no corpo principal do reservatório. Observa-se que a tempera-
tura da água segue o padrão de variação da temperatura do ar, 
apresentando registros de temperaturas mais altas para as cam-
panhas realizadas nos meses de primavera/verão, e mais baixas 
para as realizadas nos meses de outono/inverno.

 Este condicionamento pode ser observado nos perfis de 
variação da temperatura da água, obtidos para os pontos de 
coleta monitorados no reservatório, que se apresentam em ge-
ral de forma predominantemente ortograda no período, notada-
mente no período invernal.

 Observa-se que a coluna d’água apresentou-se pouco 
estratificada termicamente na maior parte do ano independente 
da sazonalidade climática. Para os meses considerados de ve-
rão (jan/fev/mar), se evidenciaram condições características de 
estratificação térmica da coluna d´água, identificando-se perfis 
predominantemente clinogrados, bem marcados, com a forma-
ção de termoclinas, geralmente entre as profundidades de 5m e 
40m, para os três pontos monitorados. 

 Se evidenciaram condições características de estratifica-
ção química da coluna d´água ao longo de todo o período moni-
torado. Os perfis de oxigênio dissolvido identificados para os três 
pontos monitorados, são perfis predominantemente clinogrados, 
bem marcados, com a formação de oxiclinas, geralmente, entre 
as profundidades de 5m e 70m, com condições de baixa oxige-
nação e também de anoxia junto ao fundo, para aqueles pontos 
de maior profundidade, como o ponto UAc e UCe.

 Este comportamento térmico e químico evidenciado para 
a coluna d´água do reservatório da UHIT ocorre com uniformi-
dade 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 fun-
ção 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 diferentes níveis na maior parte do período, mos-
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trando-se estratificado com maior estabilidade da coluna d’água 
somente para os meses de verão, com referência ao monitora-
mento da coluna d’água do ponto UAc.
 
Gráfico 3.2.1 - Perfil de OD do reservatório da UHE Itá para os meses do verão.

Gráfico 3.2.2 - Perfil de temperatura do reservatório da UHE Itá para os meses do verão
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Gráfico 3.2.3 - Perfil de OD do reservatório da UHE Itá para os meses do outono

Gráfico 3.2.4 - Perfil de temperatura do reservatório da UHE Itá para os meses do outono
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Gráfico 3.2.5 - Perfil de OD do reservatório da UHE Itá para os meses do inverno

Gráfico 3.2.6 - Perfil de temperatura do reservatório da UHE Itá para os meses do inverno
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Gráfico 3.2.7 - Perfil de OD do reservatório da UHE Itá para os meses da primavera

Gráfico 3.2.8 - Perfil da temperatura do reservatório da UHE Itá para os meses da primavera
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3.3 TURBIDEZ E TRANSPARÊNCIA

 Durante o período monitorado registrou-se uma varia-
ção significativa na transparência da água. O comportamento da 
transparência e da turbidez da água nos pontos dos tributários e 
do reservatório é apresentado no Gráfico 3.3.1 e 3.3.2.

 Observa-se que ocorre um padrão sazonal de variação, 
estando à transparência da água relacionada ao regime hidroló-
gico dos rios tributários e suas respectivas descargas de mate-
rial. Observa-se uma condição anual de baixa transparência da 
coluna d’água e que os maiores valores ocorreram nos meses de 
verão e outono.   

 No corpo do reservatório a transparência foi baixa na 
maior parte do período monitorado. Os valores registrados indi-
cam o mesmo padrão registrado para os pontos dos rios tributá-
rios e a jusante, onde nos meses de verão e outono registrou-se, 
que as águas do reservatório estavam mais transparentes, com 
uma zona eufótica mais extensa. Considerando a localização ge-
ográfica dos pontos há para o período um indicativo de variação 
da extensão da zona eufótica entre os pontos, sendo a variação 
mais semelhante entre os pontos UAc e UCe, por todo o período 
monitorado.

 Podemos considerar como condição geral que a trans-
parência da coluna d’água apresenta valores baixos para a ex-
tensão da zona eufótica, principalmente quando se considera a 
elevada profundidade registrada para os pontos do reservatório.

 A turbidez apresentou no período amostrado valores bai-
xos, que variaram entre 2,3 mg/L e 76,6 mg/L, com média de 
10,45 mg/L.  Os valores se mantiveram similares entre os pon-
tos monitorados nas campanhas, com maiores registros obtidos 
para o ponto UAc junto ao fundo.
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Gráfico 3.3.1 - Comportamento da transparência da água (m) para os pontos monitorados, 
por campanha de amostragem, para o período analisado.

Gráfico 3.3.2 - Comportamento da turbidez (NTU) na coluna d’água do reservatório para o 
período monitorado.

3.4 NITROGÊNIO TOTAL E COMPOSTOS NITROGENADOS

 Nos Gráficos 3.4.1 a 3.4.3 são apresentados o comporta-
mento de variação da concentração do nitrogênio total na super-
fície da água, nos pontos dos tributários e ponto de jusante, e 
nos pontos do corpo do reservatório. As concentrações variaram 
em superfície entre 0,25 mg/L (ponto UJU2 – novembro) e 14,63 
mg/L (ponto TQM – agosto), com variação média em superfície 
de 1,89 mg/L.
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 Para os tributários e ponto de jusante, o padrão de va-
riação foi muito semelhante, sendo as maiores concentrações 
de nitrogênio total registradas para os meses de janeiro a maio, 
com destaque para os pontos TQM e TF, que apresentaram con-
centrações acima do padrão para Classe II para algumas das 
campanhas.  As menores concentrações foram registradas para 
todo o período no ponto UMO, TJM e UJu2.

 No corpo do reservatório o comportamento foi seme-
lhante, com o registro de concentrações mais baixas na coluna 
d’água. Os maiores valores foram registrados para os meses de 
fevereiro, maio, agosto e novembro, onde inclusive foi ultrapas-
sado o limite para Classe II em ambientes lênticos nos 3 pontos 
monitorados. Os registros dos compostos nitrogenados em pro-
fundidade apresentaram padrão semelhante de comportamento 
entre os pontos, com baixas concentrações na coluna d’água por 
todo o período analisado.

Gráfico 3.4.1 - Comportamento do nitrogênio total na superfície para os tributários e pontos 
de jusante, por ponto de coleta e por campanha, para o período monitorado. A linha amare-
la indica o Limite da Resolução Conama para ambientes lênticos
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Gráfico 3.4.2 - Comportamento do nitrogênio total na superfície para os tributários e pontos 
de jusante, por ponto de coleta e por campanha, para o período monitorado. A linha ama-
rela indica o limite da Conama para ambientes lênticos e a linha vermelha indica o limite da 
Conama para ambientes lóticos.

Gráfico 3.4.3 - Comportamento do nitrogênio total na superfície para os pontos de reser-
vatório, por ponto de coleta e por campanha, para o período monitorado. A linha vermelha 
indica o limite da Conama para ambientes lênticos
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3.5 FÓSFORO TOTAL

 A variação do fósforo total na superfície da água, nos 
pontos dos tributários e jusante, e no corpo do reservatório é 
apresentada nos Gráficos 3.5.1 a 3.5.3. 

 Para as campanhas consideradas, o fósforo total apre-
sentou concentrações que em média classificam as águas do 
reservatório nas Classes II e Classe III da Resolução CONAMA 
No. 357/05.  As concentrações variaram em superfície entre 9,0 
ug/ e 1619,0 ug/L (ponto TQM – fevereiro), com variação média 
na coluna d’água de 95,44 ug/L, e em superfície de 72,12 ug/L.

 Para os tributários e ponto de jusante, o comportamento 
foi semelhante, com um padrão comum de variação das con-
centrações entre os pontos monitorados. As concentrações re-
gistradas foram elevadas, notadamente para os pontos TN, TQM 
e TF, que apresentaram concentrações extremamente elevadas 
nas campanhas de verão e primavera. As concentrações foram 
elevadas para esses pontos monitorados, relacionadas princi-
palmente ao regime hidrológico sazonal e ao comportamento 
da bacia de contribuição de cada tributário, que apresentaram 
concentrações acima do limite para Classe II nas campanhas de 
fevereiro, maio, agosto e novembro. 

 No corpo do reservatório as concentrações obtidas para 
o fósforo total foram baixas para a maioria dos pontos monito-
rados no período, abaixo da Classe II para ambientes lênticos 
(30,0 µg/L). A variação de valores identifica o mesmo padrão de 
comportamento dos tributários relacionado à sazonalidade cli-
mática, onde se observam que as maiores concentrações foram 
registradas para as campanhas realizadas predominantemente 
nos meses de janeiro, fevereiro, maio e novembro, com desta-
que para as campanhas dos meses de fevereiro, maio e agosto, 
onde se registrou concentrações muito elevadas para os pontos 
monitorados, notadamente para os pontos UCe e UCa.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS76

Gráfico 3.5.1 - Comportamento do fósforo total na superfície para os tributários e pontos de 
jusante, por ponto de coleta e por campanha, para o período monitorado. A linha amarela 
inidica o limite da CONAMA para ambientes intermediários; Linha azul indica o limite da 
CONAMA para ambientes lóticos.

Gráfico 3.5.2 - Comportamento do fósforo total na superfície para os tributários e pontos de 
jusante, por ponto de coleta e por campanha, para o período monitorado. A linha amarela 
indica o limite da CONAMA para ambientes intermediários; Linha azul indica o limite da 
CONAMA para ambientes lóticos.
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Gráfico 3.5.3 - Comportamento do fósforo total na superfície para os pontos de reserva-
tório, por ponto de coleta e por campanha, para o período monitorado. A linha vermelha 
indica o limite da CONAMA para ambientes lênticos.

3.6 INDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA – IQA

 O Índice de Qualidade da Água foi desenvolvido em 1970 
pela “National Sanitation Foundation”, dos Estados Unidos e 
adaptado pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo. O IQA incorpora nove variáveis consideradas rele-
vantes para a avaliação da qualidade das águas, tendo como 
determinante principal a sua utilização para abastecimento pú-
blico. O cálculo do IQA determina a qualidade das águas brutas, 
variando numa escala de 0 a 10, conforme segue:
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 Na Tabela 3.6.1 são apresentados os valores da classi-
ficação do IQA para os pontos monitorados durante o período 
entre janeiro e dezembro/2013.

 O Índice de Qualidade da Água - IQA médio para o pe-
ríodo foi de 73, de classificação BOA. Os pontos com melhor 
qualidade de água foram UMo, UJU2 e TJM, com valores médios 
de IQA de 82, de classificação ÓTIMA, e 79 e 74, de classificação 
BOA. O restante dos pontos monitorados apresentou índice va-
riando entre 55 (TQM) e 71 (TA, TP e TD) sendo de classificação 
BOA. 

 Vale ressaltar ainda que os piores índices foram encon-
trados nos meses de fevereiro e maio, para os pontos TN, TD e 
TQM, associado ao período de baixas precipitações, com acú-
mulo de material sedimentar rico em nutrientes no leito dos tri-
butários, aumentando conseqüentemente as concentrações de 
Fósforo Total, Nitrogênio Total, Coliformes Fecais e DBO, além 
da Turbidez, que são os principais responsáveis pela redução do 
IQA no ponto TQM e em outros tributários monitorados neste 
período.

Tabela 3.6.1 - Histórico do IQA dos pontos de monitoramento da UHE Itá
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4. ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA DE RESERVATÓRIOS – IQAR

 O Índice de Qualidade de Água de Reservatórios (IQAR) 
foi criado pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP para verificar 
a degradação da qualidade da água dos reservatórios.

 Para o cálculo do IQAR são utilizadas 9 variáveis: défi-
cit de oxigênio dissolvido, clorofila-a, fósforo total, profundidade 
secchi, demanda química de oxigênio, tempo de residência do 
reservatório, nitrogênio inorgânico total, cianobactérias e pro-
fundidade média. 

 Cada variável recebe um peso em função do seu nível de 
importância para a avaliação da qualidade da água do reservató-
rio. As seis classes de qualidade da água estabelecidas, segundo 
seus níveis de comprometimento, são apresentadas na Tabela 
4.1.

Tabela 4.1 - Classificação do IQAR , segundo IAP (2002).

 Na Tabela 4.2 são apresentados os valores da classifi-
cação do IQAR para os pontos monitorados durante o período 
entre janeiro e dezembro/2013. 

 As médias de IQAr para os 3 pontos foram muito pró-
ximas, sendo que o IQAR médio para o período foi 3,1, enqua-
drando o reservatório da UHE Itá na Classe III: Moderadamente 
Degradado. 

 Os piores índices foram verificados para os pontos UCe e 
UAc, notadamente nas campanhas de fevereiro para os pontos 
UCe e UAc com 3,7, e de maio, no ponto UCe, com uma pontu-
ação de 3,6, únicos registros de Classe IV – Criticamente degra-
dado a poluído registrados no período monitorado.
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Tabela 4.2 - Histórico anual do IQAR dos pontos do reservatório da UHE ITÁ

5. ÍNDICE DE ESTADO TRÓFICO – IET

 O Índice de Estado trófico tem por finalidade classificar 
corpos d’água em diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a 
qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e 
seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao 
aumento da infestação de macrófitas aquáticas.

 A determinação do IET baseia-se nas concentrações 
de fósforo total e clorofila, sendo que os resultados correspon-
dentes ao fósforo devem ser entendidos como uma medida do 
potencial de eutrofização, já que este nutriente atua como o 
agente causador do processo. Já a avaliação correspondente à 
clorofila deve ser considerada como uma medida da resposta do 
corpo hídrico ao agente causador, indicando de forma adequada 
o nível de crescimento de algas que tem lugar em suas águas.

 Com base nas concentrações de fósforo total e clorofila, 
o IET classifica as águas em 6 diferentes graus de trofia, confor-
me apresentado no quadro a seguir:

 

 Na Tabela 5.1 e Gráfico 5.1 são apresentados os índices 
de estado trófico médios para os pontos de reservatório (média 
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aritmética do IET-fósforo e IET-clorofila). Ao analisar-se a rela-
ção conjunta de trofia entre Fósforo e Clorofila (IET Médio) ob-
servamos que a classificação para a maioria dos pontos monito-
rados no corpo do reservatório foi Oligotrófico, com uma média 
geral de 46,8. 

 As pontuações mais elevadas foram obtidas para as cam-
panhas de fevereiro e agosto, com valores máximos de 63,0 
(ponto UAc-M), de classificação Supereutrófico, 71,5 (ponto UCe
-S), de classificação hipereutrófico. Já os melhores índices foram 
registrados para as campanhas de maio e novembro, com pon-
tuação mais baixa de 34,9, de classificação Ultraoligotrófico.

 
Tabela 5.1- Índice de Estado Trófico Médio para o Reservatório
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Gráfico 5.1 - Índice de Estado Trófico Médio para o Reservatório

6. COMUNIDADES BIOLÓGICAS

6.1 FITOPLÂNCTON

6.1.1 Análise da ocorrência do fitoplâncton

 Os resultados da ocorrência total do fitoplâncton para 
cada uma das campanhas analisadas pode ser observada no 
Gráfico 6.1.1.1.

 Na composição das comunidades fitoplanctônicas iden-
tificadas nas 4 (quatro) campanhas destacam-se em termos 
de ocorrência total as classes das Dinophyceae (62,8%), Cya-
nophyceae (16,99%), Bacillariophyceae (14,10%) e Chlorophy-
ceae (4,71%).

 As dinofíceas são algas vermelhas dinoflageladas que 
proliferam de forma oportunista dependendo dos níveis de eu-
trofização e da sazonalidade, no caso ocorreu ao longo do ano 
florações características da espécie Ceratium furcoides, com 
maior densidade nas áreas de menor circulação das águas no 
corpo do reservatório. As cianofíceas também ocorreram em ele-
vada densidade e são típicas de ambientes lacustres mesotrófi-
cos e eutróficos, e ocorreram com a segunda maior freqüência 
total nas campanhas do período monitorado. 
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 Os dados de ocorrência indicam que para o reservató-
rio da UHE Itá predominam espécies de algas características de 
ambientes mesotróficos e eutróficos, com importantes níveis de 
nutrientes disponíveis para o desenvolvimento elevado do cres-
cimento das comunidades fitoplanctônicas. Essas características 
são apresentadas 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.

Gráfico 6.1.1.1 - Ocorrência Total (%) do Fitoplâncton por classe, para o reservatório da 
UHE Itá, para o período monitorado.
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6.1.2 Análise da abundância do fitoplâncton

 A análise dos resultados demonstra que as maiores 
abundâncias totais ocorreram para as campanhas dos meses de 
fevereiro, maio e outubro. Destaca-se que na campanha de ou-
tubro foi registrada a maior abundância total de todo o período 
analisado, com um número de 12.794,0 ind./l.

 Em termos de abundância por ponto destacam-se os 
pontos UCe e UCa, onde se registrou valores elevados de abun-
dância (Tabela 6.1.2.1 e Gráfico 6.1.2.1).  

 Quanto à abundância total por classe taxonômico, como 
já observado na análise da ocorrência, ocorreram no período 
analisado à predominância de espécies da classe Dinophyceae, 
Bacillariophyceae e Cyanophyceae, seguidas pela classe das 
Chlorophyceae, e pela classe das Cryptophyceae.

Tabela 6.1.2.1 - Abundancia total dos táxons de todas as classes para o reservatório da UHE 
ITÁ, para o período monitorado.
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Gráfico 6.1.2.1 - Abundância Total (ind./L) do fitoplâncton por classe, para o reservatório 
da UHE ITÁ, para o período monitorado.

6.1.3 Análise da diversidade do fitoplâncton

 A análise dos dados relativos às campanhas monitoradas 
permite colocar que para o reservatório da UHIT ocorre uma 
diversidade considerada de baixa à média, e que de acordo com 
a análise dos dados de abundância total ocorre com predomi-
nância de uma ou duas classes taxonômicas (Tabela 6.1.3.1 e 
Gráfico 6.1.3.1).

 Para o período analisado observa-se a variação do índice 
de diversidade entre 0,65 (maio – Ponto UAc) e 2,58 bits/ind. 
(fevereiro – Ponto UCa). As maiores diversidades de espécies 
foram registradas para os pontos UCa e UCe, principalmente na 
campanha de fevereiro, e as menores diversidades nas campa-
nhas de maio e agosto.

Tabela 6.1.3.1 - Diversidade do fitoplâncton por ponto de amostragem no reservatório da 
UHE Itá, para o período monitorado.
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Gráfico 6.1.3.1 - Diversidade do fitoplâncton por classe para o reservatório da UHE Itá, para 
o período monitorado.

6.2 ZOOPLÂNCTON

6.2.1 Análise da Ocorrência do zooplâncton

 Os resultados da ocorrência do Zooplancton por ponto 
de amostragem são paresentados na Tabela 6.2.1.1 e na Grá-
fico 6.2.1.1. Na composição das comunidades zooplanctônicas 
identificadas nas 2 (duas) campanhas destacam-se em termos 
de ocorrência total os grupos taxonômicos dos Rotífera (72,2%), 
dos Cladocera (22,2%), seguidos pelos dos Copepoda (5,5%).

 O maior número de grupos taxonômicos do zooplâncton 
ocorreu para a campanha de fevereiro, onde o grupo dos Rotífe-
ra predominaram em termos de ocorrência, 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 oligo-
tróficas e mesotróficas, se caracterizando como grupos taxonô-
micos mais freqüentes em termos da ocorrência total de táxons 
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para as campanhas analisadas. Os cladóceras são representados 
por organismos típicos de ambientes lacustres preferencialmen-
te de oligo a mesotróficos e ocorreram com maior freqüência na 
campanha de fevereiro, principalmente nos pontos UAc e UCe. 

 O conjunto de dados de ocorrência indicam que para o 
reservatório da UHE Itá predominam espécies de zooplâncton 
característicos de ambiente fluvial, ou com forte influência fluvial 
na dinâmica lacustre, com baixos níveis de nutrientes disponí-
veis para o desenvolvimento do ciclo de vida das espécies, o que 
é reforçado quando se observa as características morfométricas 
do reservatório da UHIT, que o identificam como de grande ex-
tensão longitudinal e significativa influência das vazões afluentes 
na dinâmica da coluna d’água do corpo lacustre do reservatório. 
Tabela 6.2.1.1 - Registros de ocorrência do zooplâncton no reservatório da UHE Itá para o 
período monitorado. 

Gráfico 6.2.1.1 - Registros de ocorrência do zooplâncton no reservatório da UHE ITÁ para 
o período monitorado.
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6.2.2 Análise da abundância do zooplâncton

 Os resultados da variação da abundância total e relativa 
do zooplâncton para cada campanha e ponto de amostragem 
monitorado no reservatório da UHIT podem ser observados na 
Tabela 6.2.2.1 e nos Gráficos 6.2.2.1.

 A análise dos resultados demonstra que ocorreram ní-
veis elevados de abundância total para as 2 (duas) campanhas 
realizadas (fevereiro e agosto). Destaca-se que na campanha 
de fevereiro foi registrada a maior abundância total de todo o 
período analisado, com um número de 185.117,00 ind./L. 

 Em termos de abundância por ponto destaca-se o ponto 
UAc onde na campanha de agosto foi registrada a maior abun-
dância total por ponto de coleta, com   121.150 ind./L.

 Quanto à abundância total por grupo taxonômico ocor-
reu no período analisado a predominância de espécies do grupo 
Rotifera, que apresentou a maior abundância total do período 
analisado para o ponto UAc, com um número de 83.500 ind./L 
(agosto).

 Os dados de ocorrência indica que para o reservatório da 
UHE Itá predominam espécies de zooplâncton característicos de 
ambiente fluvial, ou com influência fluvial na dinâmica lacustre, 
o que é reforçado quando se observa as suas características 
morfométricas, que o identificam como um reservatório de rio, 
com grande extensão longitudinal e significativa influência das 
vazões afluentes na dinâmica da coluna d’água do corpo lacus-
tre. 

Tabela 6.2.2.1 - Abundancia total do zooplâncton para o reservatório da UHE Itá, para o 
período monitorado.
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Gráfico 6.2.2.1 - Abundância total (ind/ml-2) do zooplâncton, para o reservatório da UHE 
ITÁ, para o período monitorado.

6.2.3 Análise da diversidade do zooplâncton

 Os resultados do cálculo do índice de diversidade de 
Shannon Wiener obtidos para o zooplâncton nas 2 campanhas 
de amostragem realizadas para os pontos monitorados são apre-
sentados na Tabela 6.2.3.1 e no Gráfico 6.2.3.1.

 A análise dos dados permite colocar que para o reser-
vatório da UHIT 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 ín-
dice de diversidade entre 0,95 (agosto – pontos UCa) e 
2,78 bits/ind. (fevereiro–ponto UAc). As diversidades de espécies 
foram semelhantes para as 2 campanhas, com valores conside-
rados normais para os meses amostrados.

 O padrão de variação é o mesmo observado para o fito-
plâncton, pois o crescimento do zooplâncton, seu comportamen-
to migratório vertical na coluna d’água e sua diversidade espa-
cial estão intimamente relacionados à presença do fitoplâncton 
que se constitui no seu principal alimento. 
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 Os dados de ocorrência, abundância e diversidade, in-
dicam que para o reservatório da UHIT predominam espécies 
de zooplâncton característicos de ambiente fluvial, ou com forte 
influência fluvial na dinâmica lacustre, com baixos níveis de nu-
trientes disponíveis para o desenvolvimento do ciclo de vida das 
espécies, o que é reforçado quando se observa as características 
morfométricas do reservatório, com grande extensão longitudi-
nal e significativa influência das vazões afluentes na dinâmica da 
coluna d’água do corpo lacustre do reservatório.
Tabela 6.2.3.1 - Índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para o zooplâncton do 
reservatório da UHE ITÁ, para o período monitorado.

Gráfico 6.2.3.1 - Índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para o zooplâncton do 
reservatório da UHE Itá, para o período monitorado.
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6.3 MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS

6.3.1 Análise da Ocorrência dos Macroinvertebrados Bentônicos

 Os resultados da ocorrência dos invertebrados bentônicos 
por ponto de amostragem são apresentados na Tabela 6.3.1.1 e 
no Gráfico 6.3.1.1. Na composição das comunidades identifica-
das nas 2 (duas) campanhas destacam-se em termos de ocor-
rência total os grupos taxonômicos dos Oligoquetas (56,0%), 
dos Hirudinea (18,0%) e dos Diptera (17,0%).

 O maior número de grupos taxonômicos dos invertebra-
dos bentônicos ocorreu para a campanha de janeiro, onde o gru-
po dos Oligoquetas predominou em termos de ocorrência, com o 
maior número de táxons.

 O grupo dos Oligoquetas correspondeu a 56,0% das 
ocorrências e é reconhecido por organismos típicos de ambien-
tes aquáticos, sendo que em condições eutróficas, apresenta 
uma frequência alta de indivíduos, indicativa da deterioração da 
qualidade dos habitats para as espécies de invertebrados bentô-
nicos que vivem nos sedimentos inconsolidados, sendo utiliza-
dos como organismos bioindicadores da qualidade ambiental dos 
ambientes aquáticos. Se caracterizou como o grupo taxonômico 
mais freqüente em termos da ocorrência total de táxons para as 
campanhas analisadas, notadamente nos pontos TQM e UCa.

Tabela 6.3.1.1 - Registros de ocorrências dos invertebrados bentônicos no reservatório da 
UHE Itá para o período monitorado.
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Gráfico 6.3.1.1 - Registros de ocorrência dos invertebrados bentônicos no reservatório da 
UHE Itá para o período monitorado.

6.3.2 Análise da abundância dos Invertebrados bentônicos

 Os resultados da variação da abundância total e relativa 
dos invertebrados bentônicos para cada campanha de amostra-
gem no reservatório da UHE Itá podem ser observados na Tabela 
6.3.2.1 e no Gráfico 6.3.2.2.

Tabela 6.3.2.1 - Variação da abundância (ind./m-2) dos táxons das comunidades dos inver-
tebrados bentônicos no reservatório da UHE Itá para o período monitorado.
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Gráfico 6.3.2.1 - Abundância relativa total dos invertebrados bentônicos no reservatório da 
UHE Itá para o período monitorado.

 Na composição das comunidades dos macroinvertebra-
dos identificadas nas 2 (duas) campanhas analisadas destacam-
se em termos de abundância total os grupos taxonômicos dos 
Hirudinea.

 O grupo dos Oligoquetas é reconhecido por organismos 
típicos de ambientes aquáticos, sendo que em condições eutró-
ficas, apresenta uma frequência alta de indivíduos, indicativa 
da deterioração da qualidade dos habitats para as espécies de 
invertebrados bentônicos que vivem nos sedimentos inconso-
lidados, sendo utilizados como organismos bioindicadores da 
qualidade ambiental dos ambientes aquáticos.

 A análise dos resultados demonstra que a maior abun-
dância total ocorreu para a campanha de fevereiro, onde foi re-
gistrada a maior abundância total de todo o período analisado, 
com um número de 770,0 ind./m-2, onde o grupo dos Oligoque-
tas predominou em termos de abundância no ponto TQM, com 
592,0 ind.m-2.

 Os dados de ocorrência também indicam que para o re-
servatório da UHE Itá predominam espécies de invertebrados 
característicos de ambiente fluvial, ou com forte influência fluvial 
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na dinâmica lacustre, com baixos níveis de nutrientes disponíveis 
para o desenvolvimento do ciclo de vida das espécies. Salienta-
se ainda, que as características morfométricas do reservatório 
da UHE Itá definem zonas litorâneas e substratos propícios ao 
estabelecimento e desenvolvimento das comunidades de ma-
croinvertebrados. 



Figura 7.1 - Aspecto Visual no Ponto 04J 
– Janeiro 2013

Figura 7.3 - Coleta de Bentos no Ponto UCA – 
Fevereiro 2013

Figura 7.2 - Coleta de Fitoplâncton  
no Ponto UCE – Fevereiro 2013
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7. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 7.4 - Medição de Transparência 
no Ponto Baioco – Março 2013

Figura 7.5 - Aspecto Visual no Ponto UCA 
– Abril 2013

Figura 7.6 - Coleta superficial no Ponto TN – 
Maio 2013
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Figura 7.7 - Medição de Transparência no 
Ponto UCA – Junho 2013

Figura 7.9 - Coleta Superficial no Ponto TA – 
Agosto 2013

Figura 7.8 - Medição de Transparência no  
Ponto Y30 – Julho 2013
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Figura 7.10 - Medição de Transparência 
no Ponto S08 – Setembro 2013

Figura 7.11 - Aspecto Visual no 
Ponto UCE – Outubro 2013

Figura 7.12 - Coleta Superficial 
no Ponto TJM – Novembro 2013
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Figura 7.13 - Dinoflagelado Ceratium 
furcoides

Figura 7.14 - Aspecto Visual  
no Ponto D36 – Dezembro 2013
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1. INTRODUÇÃO

 A execução do monitoramento das macrófitas aquáti-
cas vem sendo realizada mensalmente, nos tributários e no cor-
po principal do reservatório da Usina Hidrelétrica Itá. 

 Durante as vistorias são verificadas a ocorrência e/ou 
surgimento de espécies com potencial de infestação.

 As informações apresentadas a seguir são referentes ao 
período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013. 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

 O perímetro do reservatório é avaliado durante as qua-
tro estações do ano. Os pontos com suscetibilidade de ocorrên-
cia de macrófitas são priorizados, sendo mensalmente vistoria-
dos. 

 Quando for verificado que a taxa de ocupação das plan-
tas aquáticas atingir aos indicadores pré-estabelecidos, é reali-
zado o controle mecânico (retirada) das plantas.

 Além disso, o monitoramento de macrófitas é intensifica-
do nos pontos de incidência recorrente, sendo estes: rio Novo, 
rio Jacutinga, rio Fragosos, rio Queimados, rio Rancho Grande, 
rio Entre Rios (Figura 2.1).

6MONITORAMENTO E CONTROLE
DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS1

1 Vínculo com a Condicionante 2.1.6 da LO No 68/99 2ª Renovação



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
MONITORAMENTO E CONTROLE DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS102

Figura 2.1 – Localização dos pontos de monitoramento de macrófitas aquáticas.

3. RESULTADOS

 Nas 63 vistorias realizadas no ano, foram observadas 
ocorrências de macrófitas aquáticas em 4 tributários, sendo que 
o mês de outubro ocorreu a maior ocupação com cerca de 92 ha, 
conforme pode ser observado na Tabela 3.1.



 

USINA HIDRELÉTRICA ITÁ
MONITORAMENTO E CONTROLE DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS 103

Tabela 3.1 - Área (ha) ocupada por macrófitas aquáticas em 2013

 
 Em 2013, houve a necessidade de retirada de macró-
fitas no rio Fragosos, onde foram retirados aproximadamente  
6438 m³ de material em dezembro de 2013. As demais áreas de 
ocupação serão avaliadas para possível retirada mecânica em 2014.  
As Figuras 3.1 e 3.2 mostram a situação antes e depois do pro-
cesso de retirada das macrófitas.

Figura 3.1 – Situação antes do processo de  
retirada das macrófitas no Rio Fragosos
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Figura 3.2 – Situação após o processo de  
retirada das macrófitas no Rio Fragosos

 

 Como pode ser observado na Figura 3.3, o Rio Fragosos 
é o ponto com maior frequência de retirada mecânica de ma-
crófitas, indicando que existe importante aporte de nutrientes, 
provavelmente decorrentes da atividade de suinocultura.

Figura 3.3 – Volume de retiradas de macrófitas efetuadas no reservatório da UHE Itá  
(período 2004 a 2013).
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O resultado do monitoramento de macrófitas aquáticas 
no reservatório da UHE Itá referentes ao período de janeiro de 
2013 a dezembro de 2013 apresentou uma taxa média de ocu-
pação de aproximadamente 0,19% da área total do reservatório.

 O monitoramento de macrófitas permanecerá sendo re-
alizado com vistorias mensais e considera-se que a ocupação de 
macrófitas no lago da UHE Itá é baixa e em condições controlá-
veis. 





 

1. INTRODUÇÃO 

 Os estudos da ictiofauna da região de influência da  
UHE Itá buscam acompanhar a evolução da comunidade de pei-
xes, caracterizando o ciclo de vida das principais espécies de 
peixes. 

 Ao mesmo tempo são desenvolvidas ações para conser-
vação da diversidade genética dos estoques de peixes mais afe-
tados pelo empreendimento, juntamente com o desenvolvimen-
to de tecnologia para o cultivo dessas espécies. 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 neces-
sário para o manejo ambiental. 

 Esse manejo busca avaliar a produção pesqueira e a con-
servação da diversidade genética dos estoques de peixes. Adi-
cionalmente, são desenvolvidas ações para o estabelecimento 
de tecnologia de cultivo de peixes nativos em sistema de tan-
ques-rede no reservatório da UHE Itá e a avaliação do impacto 
ambiental produzido pela atividade. 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Durante o ano de 2013, foram realizadas quatro cam-
panhas em 9 (nove) pontos na área de influência do reservatório 
da UHE Itá (Figura 2.1). 

MONITORAMENTO E MANEJO
DA ICTIOFAUNA17

1 Vínculo com a Condicionante 2.1.7 a, b, c, d da LO No 68/99 2ª Renovação
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Figura 2.1 - Localização dos pontos de coleta na área de influência do reservatório da UHE Itá.



 

USINA HIDRELÉTRICA ITÁ
ICTIOFAUNA 109

 A Tabela 2.1 apresenta as atividades desenvolvidas du-
rante 2013 no âmbito do Programa de Monitoramento e Manejo 
da Ictiofauna.
Tabela 2.1 - Atividades desenvolvidas em 2013

 

3. RESULTADOS

3.1. MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA

 Durante as campanhas de monitoramento realizadas 
no ano de 2013 foi capturado um total de 6.871 exemplares de 
peixes pertencentes a 61 espécies, compreendendo uma bio-
massa total de 432,6 kg. A análise da evolução da captura por 
unidade de esforço (CPUE) na área de coleta revelou uma re-
dução no número de exemplares na estação de outono e uma 
maior presença de peixes em número e biomassa na primavera. 
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No geral, apesar de ter sido verificada uma redução na captura 
em relação ao ano de 2012 (35% menor), o padrão de captura 
foi semelhante ao observado nos anos entre 2009 e 2011 quan-
do as capturas tiveram uma média no triênio de 7.300 peixes 
aproximadamente. 

 A distribuição espacial da abundância de peixes na área 
de influência da usina de Itá durante o ano de 2013 mostrou ten-
dência semelhante àquela observada nos anos anteriores para 
a biomassa de peixes capturados (a exceção de 2012 que teve 
um aumento). Dentre os diferentes compartimentos da UHE Itá, 
a maior biomassa de peixes em 2013 foi observada no trecho 
situado a montante do reservatório de Itá, enquanto a menor 
biomassa foi observada na região dos tributários, padrão que 
tem sido repetido ao longo do tempo. Diferente do verificado 
para outros anos, o maior número de exemplares capturados 
neste período foi encontrado a jusante do reservatório, o que 
esta relacionada pela elevada captura da voga e dos cascudos 
do gênero Hypostomus. Dos trechos localizados na calha do rio 
principal, o que apresentou o menor número de peixes foi o 
compartimento do corpo de reservatório. 

 A análise da composição da ictiofauna nos distintos com-
partimentos mostrou que na região do corpo do reservatório foram 
identificadas 43 espécies, sendo que as espécies predominantes em 
biomassa foram o Loricariichthys anus e o Iheringichthys labrosus. 

 No corpo do reservatório tem que ser destacado o au-
mento das espécies detritívoras na área do reservatório, dentre 
estas se destacam as diferentes espécies de cascudo. Ressalta-
se ainda, a presença de espécies piscívoras, representadas pelos 
peixes-cachorros, traíras e piranhas. A abundância de piscívoros 
(quatro dos quinze mais abundantes) neste compartimento pode 
estar relacionada à presença significativa das espécies forragei-
ras Parapimelodus valenciennis e Astyanax fasciatus, que foram 
duas das três espécies mais abundantes na área de corpo do 
reservatório. 

 As capturas na região de transição do reservatório mos-
traram a presença de 39 espécies. As espécies dominantes em 
biomassa foram a herbívora voga Schizodon aff. nasutus, o de-
tritívoro cascudo-chicote Loricariichthys anus e o piscívoro pei-
xe-cachorro Acestrorhynchus pantaneiro, que juntos represen-
taram mais de 50% da biomassa capturada nos pontos dessa 
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região.

 Após a instalação do reservatório de Itá, a região lótica à 
montante sempre se caracterizou por apresentar uma estrutura 
de assembleia diferente daquela observada na região de tran-
sição e no corpo do reservatório, principalmente pela presença 
de espécies migradoras. No entanto, nos últimos anos tem sido 
registrada uma redução significativa da população deste grupo 
de peixes. Neste ano, foram identificadas apenas 26 espécies 
neste compartimento.

 No trecho situado à jusante da barragem de Itá, foram 
verificadas 41 espécies, das quais Schizodon aff. nasutus e 
Hypostomus isbrueckeri representaram juntas mais de 40% do 
total da biomassa capturada. Nesse compartimento destaca-se 
a elevada presença da palometa Serrasalmus maculatus, que 
após o enchimento da UHE Foz de Chapecó teve sua população 
aumentada devido ao represamento da área de jusante. Apesar 
da palometa estar entre as espécies mais abundantes, ela ainda 
representa apenas 1,34% da biomassa total capturada e 0,39% 
do número de peixes capturados para este compartimento de 
jusante.

 No tributário situado a montante da barragem de Itá, 
a composição da ictiofauna apresentou 24 espécies, sendo 
que os maiores valores de biomassa foram do peixe-cachorro 
Acestrorhynchus pantaneiro e do cascudo Hypostomus isbrueckeri, 
espécies que juntas representaram mais de 35% do total da bio-
massa.

 As espécies migradoras de grande porte, normalmente 
capturadas na região situada a montante e a jusante do reser-
vatório, apresentaram-se de forma rara nas capturas neste ano. 
No geral nas coletas de monitoramento científico tem sido vis-
to a tendência de que em anos poucos chuvosos o número de 
exemplares de migradores diminuía também, esse parece ser o 
caso para 2013.  

 Considerando o período desde a formação do lago até 
o presente momento, verifica-se que além das grandes espé-
cies migradoras, o cascudo Hypostomus regani, a boca-de-moça 
Leporinus amae e o peixe-cachorro Oligosarcus brevioris con-
tinuam apresentando redução gradativa de suas populações. 
Por outro lado, o lambari Astyanax fasciatus, o cascudo-chicote 
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Loricariichthys anus, a voga Schizodon aff. nasutus e o peixe-
cachorro Acestrorhynchus pantaneiro, continuam apresentando 
uma grande população, principalmente nos ambientes mais lên-
ticos. 

 Comparativamente com 2012 tem que ser ressaltada a 
redução de peixes piscívoros em 2013, dentre os peixes que 
tiveram populações reduzidas neste ano destacam-se as traí-
ras Hoplias lacerdae e H. malabaricus, os peixes-cachorro 
Galeocharax humeralis e Oligosarcus cf. jenynsii e as pi-
ranhas Serrasalmus maculatus e Pygocentrus nattereri. A 
redução quantitativa de alguns lambaris do gênero Astyanax e 
Bryconamericus, que compõem a dieta desses piscívoros, pode 
explicar esse declínio verificado de um ano para outro. 

Figura 3.1.1 - Instalação dos petrechos de pesca (espinhel, rede simples e redes 
pelágicas) durante as campanhas de monitoramento da ictiofauna da UHE Itá no 
ano de 2013.

Figura 3.1.2 – Biometrias realizadas durante as campanhas de monitoramento da 
ictiofauna da UHE Itá no ano de 2013.
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3.2 DISTRIBUIÇÃO DE OVOS E LARVAS

 Durante as coletas de ictioplâncton foram encontrados 
121 organismos, dos quais 33 (27,3%) eram ovos e 88 (72,7%) 
eram larvas. Nesse período foram também capturados 25 ju-
venis de espécies de pequeno porte. De modo geral, a assem-
bleia de larvas de peixes da área de abrangência da UHE Itá foi 
composta principalmente por espécies de pequeno porte, seden-
tárias ou que realizam curta migração, com destaque para os 
gêneros Astyanax e Bryconamericus. Neste ano, houve redução 
significativa na abundância das larvas da piranha S. maculatus, 
que passou de 82% registrado em 2012 para 17% do total 
capturado em 2013. Assim como nos dois últimos anos, em 
2013 também foram capturadas larvas da espécie migradora 
Leporinus obtusidens no rio do Peixe, o que confirma este rio 
como um local de desova e deriva de larvas de peixe desta espé-
cie. Neste ano, também foi registrado, de forma inédita, a pre-
sença de cinco larvas da espécie migradora Prochilodus lineatus 
no rio Ligeiro, indicando que esta espécie consegue desovar e 
completar seu desenvolvimento embrionário neste tributário. 

 Nos trabalhos de identificação de áreas de berçário de 
peixes em rios tributários, destaque para ausência de juvenis 
de peixes migradores nos rios do Peixe, Fragosos e Rancho 
Grande e para a captura significativa de juvenis das tilápias 
Oreochromis niloticus e Tilapia rendalli e da piranha S. maculatus 
principalmente no rio Fragosos. A captura abundante destas 
espécies neste rio indica o bom recrutamento existente neste 
ambiente, que é caracterizado pela presença de bancos de ma-
crófitas aquáticas flutuantes. Sabidamente esses bancos de ma-
crófitas favorecem o sucesso reprodutivo da piranha.

 Foram registradas 28 morfoespécies durante este ano 
de monitoramento, com destaque para as piranhas, o pintado
-amarelo, as carpas, o grumatão, o cascudo e o jundiá. Atra-
vés da análise dos dados obtidos em 2013, pode-se observar 
que a produtividade pesqueira do reservatório de Itá foi de 9,2 
kg.pescador-1.dia-1, com predomínio de espécies sedentárias e de 
baixo valor econômico. Esse valor foi superior ao observado nos 
últimos anos (2009 a 2012), podendo indicar um aumento nos 
estoques pesqueiros do reservatório, reflexo do aumento do re-
crutamento em 2012, ou ainda uma maior eficiência de captura. 
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3.3 CONSERVAÇÃO GENÉTICA IN VIVO E IN VITRO

 Em relação ao banco in vivo, as Tabelas 3.3.1 e 3.3.2 
mostram as espécies que compõem o plantel de reprodutores do 
LAPAD nas estações de piscicultura conveniadas.

 A Tabela 3.3.3 apresenta o número de peixes amostra-
dos e o número de amostras (alíquotas) de sêmen criopreserva-
do mantidas no banco in vitro do LAPAD. Durante o ano, foi rea-
lizada a manutenção de rotina do banco in vitro (abastecimento 
dos botijões com nitrogênio líquido). 
Tabela 3.3.1 - Número de reprodutores do banco in vivo do LAPAD por espécie e geração 
estocados em Camboriú (SC).

Figura 3.2.1 - Equipamentos de amostragem de ictioplâncton utilizados no último 
período reprodutivo: a rede cilindro-cônica para coletas pelágicas e a armadilha 
luminosa para coletas litorâneas e de fundo.
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Tabela 3.3.2 - Número de reprodutores do banco in vivo do LAPAD por espécie e geração 
estocados em Caçador (SC).

Tabela 3.3.3 - Número de peixes amostrados e suas respectivas amostras de sêmen crio-
preservado, por espécie, do banco in vitro do LAPAD.

3.4 ESTUDOS DE CULTIVO EM TANQUES-REDE

 No ano de 2013, entre as atividades de desenvolvimento 
de tecnologia, deve-se destacar a instalação de tanques para 
larvicultura e alevinagem de peixes na Fazenda Ressacada/UFSC 
(Florianópolis) e os trabalhos de análise da qualidade do filé para 
a indústria de pescados, como o de processamento de carne do 
suruvi Steindachneridion scriptum. 

3.5 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO PESQUEIRA

 Para diagnosticar a produção pesqueira na região de in-
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fluência do reservatório da UHE Itá, foram selecionados pesca-
dores que representam a pesca no reservatório, 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.

 Todos os pescadores selecionados foram cadastrados e 
instruídos quanto à importância 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 morfoespécie). O pescado capturado foi agrupado em mor-
foespécies de acordo com a nomenclatura utilizada na região. 
O recolhimento das fichas e esclarecimento de dúvidas foi rea-
lizado bimestralmente, sendo os dados de captura inseridos em 
base computadorizada para posterior análise.

 No período analisado, o monitoramento da produção 
pesqueira do reservatório de UHE Itá contou com a colaboração 
de 85 pescadores, que em sua maioria caracteriza-se pela pesca 
de subsistência e profissional, realizada principalmente com uso 
de linha de mão e redes de emalhe de maiores dimensões. O 
número de colaboradores com carteira de pesca profissional vem 
se mantendo estável ao longo dos anos, porém somente com a 
pesca não é possível obter o sustento da maioria das famílias, 
que é complementado com a venda de produtos de origem agrí-
cola e agropecuária ou ainda, com a prestação de serviços diá-
rios. Apenas quatro desses pescadores utilizaram a pesca como 
única fonte de renda da família. 

4. SOLTURA DE ALEVINOS

 Foi firmado desde 2004, junto ao IBAMA, convênio en-
tre o Consórcio Itá e a Bases Avançadas de Pesquisa de Pai-
nel/SC e Chapecó/SC. As Bases vêm desenvolvendo atividades 
concernentes ao estudo, manutenção e formação de plantel de 
reprodutores de espécies nativas, visando basicamente à produ-
ção de alevinos para serem utilizados em repovoamentos de rios 
que compõem a Bacia Hidrográfica do Alto Rio Uruguai.

 Cumprindo com o Termo de Cooperação Técnica nº 01/09 
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celebrado entre Consórcio Itá e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Renováveis, no decorrer de 2013 foram efetuadas 
solturas de 282.000 alevinos de curimbatás (Prochilodus sp). O 
total de indivíduos soltos na bacia, desde o início do convenio já 
atingiu 5.537.590 peixes.

 A soltura é feita sempre com acompanhamento do 8º 
Pelotão de P. M. de Proteção Ambiental de Santa Catarina e da 
Brigada Militar Ambiental do Rio Grande do Sul. Durante os tra-
balhos de soltura de peixes, profissionais do CDA (Centro de Di-
vulgação Ambiental da Usina Hidrelétrica Itá), da Base Avançada 
de Pesquisa e da Polícia Ambiental, convidam representantes da 
comunidade, das escolas ou de associações para acompanhar 
o trabalho no sentido de sensibilização sobre a importância da 
preservação da ictiofauna. 

 Cabe ressaltar que estas solturas são realizadas com 
base na Autorização 251/2010 emitida pelo IBAMA, da qual as 
condicionantes 1, 2 e 4 são plenamente atendidas. 

 No entanto, em relação a condicionante 3, que se refere 
a entrega de relatórios anuais do monitoramento das espécies 
utilizadas no repovoamento, estes estavam sendo entregues ao 
IBAMA anualmente, mas não estavam sendo entregues também 
à SUPES/SC e nem à CGFAP/DBFLO. A partir de 2014 estes rela-
tórios anuais estarão sendo entregues a cada um desses órgãos 
também.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
ICTIOFAUNA118

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 No ano de 2013 não ocorreram grandes enchentes ou 
distúrbios hídricos, o que favoreceu a redução das espécies reofí-
licas e migradoras e a redução da abundância de peixes, tanto em 
número quanto em biomassa. Diferentes condições hidrológicas 
estimulam a reprodução e o crescimento de diferentes grupos 
de peixes favorecendo, desta forma, o aumento de determina-
das populações. Um exemplo disso são os distúrbios ambientais 
que incluem as cheias, que beneficiam principalmente as espécies 
migradoras de grande porte. A condição ambiental em 2013 fa-
voreceu principalmente as espécies detritívoras, que tiveram seu 
alimento disponível mesmo na ausência de grandes cheias.  

 Por outro lado, a presença de larvas de espécies migra-
doras nos tributários a montante de Itá indica que também a in-
cubação dos ovos destas espécies é viável naqueles ambientes. 

Figura 4.1 – Soltura de alevinos de curimbatás (Prochilodus sp).
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Ressalta-se que a captura de larvas de piava tem sido constante 
nos três últimos anos. Já a captura de larvas de grumatã é iné-
dita, e indica que esta importante espécie está apresentando re-
crutamento. O fato das capturas de ovos e/ou larvas serem raras 
e em pequenas quantidades, indica que embora as desovas des-
ses peixes aconteçam na região elas são bastante esporádicas. 

 No ano de 2013 destaca-se o aumento da abundância de 
espécies exóticas na área de montante do reservatório de Itá. 
Em anos anteriores, os registros estavam mais restritos as cap-
turas da carpa Cyprinus carpio; nesse ano, além das carpas foi 
verificada grande participação das tilápias O. niloticus e T. rendalli, 
principalmente de juvenis. Outro fato a ser destacado é a pre-
sença de um híbrido, resultante do cruzamento entre o pintado 
Pseudoplatystoma corruscans e o jandiá Leiarius marmoratus, 
produto de escapes de piscicultura. O ano de 2013 também foi 
marcado pela presença de grandes quantidades do molusco in-
vasor mexilhão-dourado Limnoperna fortunei.

 Outro fato importante ocorrido no ano de 2013 foi o au-
mento da produtividade pesqueira média do reservatório de Itá, 
que alcançou o valor de 9,2 kg.pescador-1.dia-1. Esse valor con-
trasta com a redução dos valores de exemplares capturados no 
monitoramento científico. Essa diferença pode estar relacionada 
ao tipo equipamento de pesca utilizado (visando peixes de mé-
dio a grande porte) e a pesca direcionada que está sendo reali-
zada para a piranha. 

 No programa de conservação genética, destaca-se a pre-
sença de oito espécies nativas do alto rio Uruguai: piracanju-
ba Brycon orbignyanus, dourado, Salminus brasiliensis, suruvi 
Steindachneridion scriptum, pintado Pseudoplatystoma corruscans, 
jundiá Rhamdia quelen, piauçu Leporinus macrocephalus, gruma-
tã Prochilodus lineatus e piava Leporinus obtusidens. Atualmen-
te, o banco in vivo apresenta mais de 1.500 peixes, um número 
quase duas vezes superior ao plantel disponível em 2012. Esse 
aumento é produto da produção de exemplares F1 das diferentes 
espécies e a captura de alguns reprodutores de algumas espé-
cies, como S. scriptum e R. quelen. Já o banco in vitro conta 
com amostras criopreservadas de seis espécies nativas do alto 
rio Uruguai, oriundas de 58 indivíduos que originaram 898 alí-
quotas de sêmen, onde se destacam as alíquotas de 16 exem-
plares de piracanjuba, espécie que está severamente ameaçada 



de extinção. 

 Cabe destacar que em dezembro de 2013 a UHE Itá iniciou 
o controle do mexilhão dourado nas estruturas de refrigeração das 
unidades de geração de energia através da aplicação do produto 
MXD 100. Em 2014 será avaliada a substituição deste produto após 
anuência do Ibama.  
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1. INTRODUÇÃO

 Este monitoramento mostra o comportamento hidroló-
gico médio mensal verificado na bacia do rio Uruguai junto à 
barragem da UHE Itá durante o ano de 2013. 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

 As atividades de monitoramento hidrometeorológi-
co compreendem a medição dos dados hidrológicos de vazões 
afluentes, vazões defluentes (turbinada + vertida) e o armaze-
namento em percentual do volume útil.

3. RESULTADOS

 Na Tabela 3.1 são apresentados os dados hidrológicos 
para o período de janeiro à dezembro de 2013. Os Gráficos 3.1 
à 3.3 apresentam o nível do reservatório, a vazão turbinada e a 
vazão vertida durante o ano de 2013.

Tabela 3.1 – Dados hidrológicos da UHE Itá para o ano de 2013

1Vínculo com a Condicionante 2.4 da LO No 68/99 2ª Renovação
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Gráfico 3.1 - Nível (m) do reservatório da UHE Itá em 2013.

Gráfico 3.2 – Vazão turbinada (m³/s) medidos na UHE Itá em 2013.

Gráfico 3.3 – Vazão vertida (m³/s) medidos na UHE Itá em 2013.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O ano de 2013 apresentou condições hidrológicas com-
patíveis com a média histórica. O nível do reservatório apresen-
tou média anual de 368 metros, o que representa uma média de 
73% de seu volume útil no ano. 

 Vazões elevadas foram verificadas principalmente no pe-
ríodo de agosto a novembro, onde, para o controle do nível má-
ximo do reservatório, foi necessária a abertura das comportas 
do vertedouro por 47 dias, sendo observada a vazão máxima 
vertida de 8055 m³/s no dia 22 de setembro de 2013.

 Devido à boa disponibilidade hídrica na bacia do rio Uruguai 
em 2013, a Usina Hidrelétrica de Itá contabilizou uma produção 
de energia de 7.441 GWh.
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1. INTRODUÇÃO

 O Horto Botânico da Usina Hidrelétrica Itá produz mu-
das de mais de 100 diferentes espécies nativas da região do Alto 
Uruguai para: 

• Recomposição de faixa ciliar; 

• Implantação de bosques nas escolas; 

• Doação de mudas para terceiros. 

 Desde a sua criação, o Horto Botânico da UHE Itá já pro-
duziu mais de 2 milhões de mudas de espécies nativas.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

 No ano de 2013, o Horto Botânico, distribuiu 45 mudas 
para o plantio do bosque no antigo posto fiscal localizado em 
área da UHE Itá, 480 mudas para o projeto de Restauração e 
Conservação da Mata Ciliar do Lajeado Cruzeiro, localizado na 
Zona de amortecimento do Parque Estadual Fritz Plaumann, 100 
mudas para a UHE Machadinho, 1.140 mudas distribuídas para 
instituições de ensino, 15.830 mudas para as Prefeituras dos 
municípios lindeiros e terceiros e 183 mudas para instituições 
sem fins lucrativos. Tais atividades atenderam as iniciativas li-
gadas à recomposição ou enriquecimento de áreas de florestas 
nativas, totalizando 17.778 mudas distribuídas no ano.

 Para garantir a variabilidade genética das mudas produ-
zidas, a equipe de técnicos do Horto realiza coleta de sementes 
de várias matrizes para cada espécie, distribuídas na área de 

1  Vínculo com a Condicionante 2.9 da LO No 68/99 2ª Renovação
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abrangência da UHE Itá. Em 2010 iniciou-se um trabalho de ca-
dastramento e georreferenciamento dessas matrizes, gerando 
assim um banco de dados como todas as informações fenotípi-
cas e localização das mesmas. Ao todo, foram cadastradas 1007 
(hum mil e sete) árvores de 107 (cento e sete) espécies diferen-
tes.

 No Horto Botânico, além das áreas destinadas a produ-
ção de mudas, existe uma trilha ecológica com cerca de 1.078 
metros de extensão que é utilizada como ferramenta para ativi-
dades de Educação Ambiental. 

 Na trilha são abordados 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 2013, foram atendidas 1845 pessoas nas dependên-
cias do horto e na Trilha do Serelepe.

 As Figuras 2.1 a 2.4 apresentam acadêmicos e alunos 
visitando o Horto Botânico.
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Figura 2.1 – Acadêmicos visitando o 
Horto Botânico

Figura 2.3 – Alunos visitando o Horto 
Botânico

Figura 2.2 – Alunos visitando o Horto 
Botânico

Figura 2.4 – Alunos visitando o Horto 
Botânico
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2.1 TRILHA INTERPRETATIVA

 A Trilha do Serelepe surgiu com o objetivo de agregar 
valor às atividades de educação ambiental desenvolvidas pelo 
Centro de Divulgação Ambiental – CDA e outras entidades da 
comunidade local. 

 O nome “Trilha do Serelepe” foi selecionado por meio de 
uma enquete entre as equipes do CDA e do Horto Botânico da 
Usina Hidrelétrica Itá (Horto) e foi escolhido justamente serele-
pe por ser um animal facilmente encontrado na trilha.

 Na trilha é possível abordar a importância da preserva-
ção ambiental e o respeito aos elementos da natureza, como 
observação de animais, espécies de plantas, hábitat naturais e 
biodiversidade.  

 O diferencial da Trilha do Serelepe é que possui um per-
curso pavimentado exclusivo para cadeirantes.

 Os pontos interpretativos são a principal atração da trilha 
onde cada visitante conhece o que está a sua volta. Qualquer 
fenômeno pode se tornar um ponto interpretativo, no entanto 
neste programa a escolha do número de pontos baseou-se no 
tamanho da trilha, sendo de forma homogênea.

 Por meio de observações da paisagem, definiu-se a zona 
de interesse em relação à fauna, flora e fenômenos naturais que 
poderiam chamar atenção dos visitantes.

 O percurso total da Trilha 1 é de 1.078 metros, da Trilha 
2 de 632 metros. Para aumentar a diversidade da vegetação 
já existente, foram plantadas muitas espécies arbóreas nativas 
da região. Os percursos são dois, distintos, quais sejam: um 
percurso abrange a totalidade dos pontos de parada e temas; o 
outro é reduzido e projetado para pessoas com dificuldades de 
locomoção. Fazendo a trilha o visitante conhece um pouco mais 
sobre a flora da região.

 Foram elaborados diferentes percursos adaptados ao 
perfil dos visitantes e que passam pelos pontos principais: 

• Rosa dos ventos (coordenadas, localização);

• Auditório do Bambuzal;

• Águas subterrâneas;
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• Quiosques das matrizes (Georreferenciamento de matrizes).

As visitas à trilha são conduzidas pelo Centro de Divulgação Am-
biental - CDA, mediante agendamento prévio pelo telefone 0800 
645 5800.

• Outras atividades 

 No dia 12 de julho de 2013 foi realizado o treinamento da 
primeira turma de monitores que atuarão na Trilha do Serelepe 
do Horto Botânico da UHE Itá. Na parte da manhã foi trabalha-
da a parte teórica, atividade desenvolvida nas dependências do 
Centro de Divulgação Ambiental – CDA. À tarde foi realizada a 
atividade prática diretamente na trilha. O objetivo do treinamen-
to foi orientar os monitores como fazer a condução na trilha para 
propiciar que eles possam estar conduzindo um pequeno grupo 
de visitantes.

 Em 2013, nos meses de outubro e novembro, em par-
ceria com o Consorcio Intermunicipal de Gestão Ambiental Par-
ticipativa do Alto Uruguai Catarinense - Consórcio Lambari do 
município de Concórdia, Prefeitura e Prefeitura Municipal de Itá, 
do Comitê do Rio Jacutinga, do Centro de Divulgação Ambiental 
– CDA, da Epagri e Itaberry Frutas Finas foi realizado o projeto 
“A Criança e a Natureza – Educação Ambiental no Lago”, com 
o objetivo de levar orientação aos alunos dos 16 municípios da 
região da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinen-
se - AMAUC, sobre os cuidados ambientais e discutir soluções 
para melhorar a qualidade de vida através de ações da educação 
ambiental.
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Figura 2.1.2 – Treinamento dos Monitores

Figura 2.1.4 – Treinamento dos monitores

Figura 2.1.1 – Alunos visitando a Trilha Serelepe

Figura 2.1.3 – Treinamento dos Monitores
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2.2 GEORREFERENCIAMENTO DE ÁRVORES MATRIZES 

 O desenvolvimento de um viveiro florestal de mudas na-
tivas visou atender as necessidades que iriam surgir com relação 
à restauração das áreas afetadas pela implantação da UHE Itá. 

 Desta forma a produção de sementes de espécies flo-
restais arbóreas ganhou grande importância para a formação de 
mudas a serem utilizadas em programas de educação ambiental 
nas escolas, para atender os lindeiros, e na urbanização da nova 
cidade de Itá, em meio a isso buscou-se também a preservação 
das espécies florestais nativas em extinção, entre outras ativida-
des que necessitavam deste insumo.

 No caso da coleta de sementes para conservação ge-
nética não é necessário estabelecer critérios, entretanto deve 
se observar características fenotípicas que venham a contribuir 
para a qualidade das sementes, como ramificação, porte, forma 
do tronco e vigor. As melhores sementes são obtidas de árvores 
sadias, vigorosas que apresentem boa forma do tronco, boa al-
tura, boa distribuição de copa, e de preferência com meia idade, 
e que ocorram em grupos, o que facilita a polinização. 

 O número de árvores que serão utilizadas como matrizes 
também é extremamente importante. A coleta de semente em 
uma ou poucas árvores tende a restringir a diversidade genética 
podendo no futuro resultar em problemas de sustentabilidade da 
floresta. 

 Segundo Martins, 2001, recomenda-se coletar sementes 
de no mínimo 12 á 15 árvores por espécie. Entretanto, para 
Nogueira & Medeiros, o número de matrizes depende do grupo 
ecológico que a espécie pertence. 

 Portanto ainda há muitas divergências no meio cientifico 
sobre a quantidade ideal de árvores matrizes em que deve ser 
coletado as sementes, e a distância mínima entre elas. 

 Este trabalho teve como objetivo identificar e demarcar 
árvores matrizes através do georreferenciamento, destinadas a 
produção de mudas de qualidade no Horto Botânico da Usina 
Hidrelétrica de Itá.

 A coleta dos dados de georreferenciamento das árvores 
matrizes em 2011 teve início em 26/01/2011 e foi concluída 
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em 25/04/2011. A equipe utilizou materiais de apoio como GPS 
(Garmin MAP 60csx), máquina fotográfica digital, trena, pran-
cheta e fichas de campo para coleta dos dados.

 No total foram 24 saídas a campo, abrangendo os mu-
nicípios de Itá, Concórdia, Piratuba e Alto Bela Vista em Santa 
Catarina e Aratiba, Marcelino Ramos, Mariano Moro e Severiano 
de Almeida no Rio Grande do Sul.

 As características fenotípicas como forma do tronco, dis-
tribuição de copa, altura, e idade média são algumas das carac-
terísticas avaliadas. Uma vez identificadas, as árvores matrizes 
passam a fazer parte das coletas futuras. 

 Após a árvore ser escolhida para coleta de sementes é 
dado um número para a mesma. Em uma planilha de controle, 
esse número é anotado junto com uma série de outras infor-
mações, tais como o nome científico e popular da árvore, as 
coordenadas de sua localização no GPS, a altura aproximada, o 
diâmetro de seu tronco, a formação do tronco, a formação da 
copa, registro fotográfico e endereço da árvore. Esta é a ficha de 
campo utilizada para coleta dos dados. 

 Posteriormente, com o uso do programa ACCESS os da-
dos são processados, criando assim um banco de informações 
de todas as matrizes. Também junto a isso com o uso do Arc-
view, foi criado um banco de dados com os pontos do GPS, com 
o objetivo de gerar um mapa de localização de todas as árvores 
georreferenciadas. 

 Foram cadastradas de 1007 (hum mil e sete) árvores de 
107 (cento e sete) espécies diferentes.

 No ano de 2012, as árvores matrizes georreferenciadas 
foram marcadas com placas de identificação fixas. Para explicar 
o que significam essas placas para a população lindeira, princi-
palmente as que residem nas áreas próximas a localização das 
árvores matrizes, foi distribuído um folder contendo informações 
sobre o Horto Botânico da UHE Itá, sobre o trabalho de geor-
referenciamento e também sobre a atividade desenvolvida de 
identificação das árvores matrizes. 
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Figura 2.2.1 – Marcação das matrizes 
com plaquinhas

Figura 2.2.3 – Identificação das matrizes

Figura 2.2.2 – Matrizes marcadas 
com plaquinhas
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Figura 2.2.4 – Medição das matrizes

Figura 2.2.6 – Matriz georreferenciada

Figura 2.2.5 – Matriz georreferenciada 



 

USINA HIDRELÉTRICA ITÁ
HORTO BOTÂNICO 133

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A produção de sementes florestais pode variar a cada 
ano, isso significa que nem sempre em todos os anos consegue-
se sementes de tal espécie. Para aquelas sementes que aceitam 
o armazenamento é realizado para garantir a semente para o 
ano subsequente. Assim pode-se garantir a disponibilidade de 
mudas de determinada espécie em todos os períodos. 

 A diversidade representa um patrimônio também sobre 
o ponto de vista genético, pois cada ser vivo possui um material 
genético diferenciado formando um “banco de dados” de valor 
inestimável a ser empregado pela Engenharia Genética e pela 
Biotecnologia (SARIEGO, 2002).





  

RECUPERAÇÃO DA
FAIXA CILIAR110

1. INTRODUÇÃO

 A Central de Manutenção (CM) do reservatório da 
UHE Itá vem desenvolvendo desde outubro de 2009, atividades 
visando a manutenção da faixa ciliar. No primeiro momento, a 
Central de Manutenção do Consórcio Itá priorizou a construção 
e reforma de cercas, visando o total isolamento das áreas cilia-
res com interferência de gado, buscando, desta forma, fornecer 
condições ideais para o crescimento das mudas plantadas ante-
riormente e para a regeneração natural. 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

 Durante este período foram reformados aproxima-
damente 128.481 metros de cerca, sendo aplicados 10.088  
palanques tratados, 397 palanques in natura e 41.509 metros de 
arame. Esta manutenção é uma atividade constante em função 
dos fatores que influenciam na degradação das cercas. 

3. RESULTADOS

 No ano de 2013, além da manutenção de cercas, houve 
a manutenção constante como coroamento e adubação das mu-
das onde a regeneração obteve sucesso. Já nos pontos vistoria-
dos onde a regeneração não obteve o sucesso desejado, sejam 
elas por questões naturais (características do solo) ou antrópi-
cas (corte de cerca, uso de agrotóxicos, invasão por bovinos, 
etc.), para o ano de 2014 a equipe da Central de Manutenção do 
Consórcio Itá tem previsto o replantio de mudas nestas áreas, 
além da contemplação de novos pontos. 

 As Figuras 3.1 a 3.6 apresentam as atividades de recu-
peração das cercas da faixa ciliar.

1 Vínculo com a Condicionante 2.1.9 a, b da LO No 68/99 2ª Renovação
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Figura 3.1 – Recuperação de corredor de 
dessedentação animal.

Figura 3.3 – Instalação de placas nas mar-
gens do lago.

Figura 3.2 – Corredor de dessedenta-
ção animal recuperado.
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Figura 3.5 – Recuperação da cerca na Faixa 
ciliar.

Figura 3.4 – Trabalho de coroamento 
em mudas plantadas.

Figura 3.6 – Cercamento da Faixa 
Ciliar recuperado.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Para o ano de 2014, a equipe da  Central de Manuten-
ção do Consórcio Itá dará continuidade aos serviços de isola-
mento 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.



 

UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO11

1.INTRODUÇÃO

 Em junho de 2008 foi aprovada pela Câmara de Verea-
dores de Marcelino Ramos a criação do Parque Natural Municipal 
Mata do Rio Uruguai Teixeira Soares. Durante o ano de 2009, 
foram realizadas reuniões com a comunidade e prefeitura, bem 
como oficinas de capacitação para definir as diretrizes para insta-
lação da infraestrutura necessária ao funcionamento do Parque. 
Em 2010, o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Mata 
do Rio Uruguai Teixeira Soares foi revisado de modo a incor-
porar as orientações operacionais e normativas resultantes do 
amadurecimento dos projetos de infraestrutura em elaboração, 
os quais ampliaram as demandas de uso público originalmente 
previstas.

 No Parque Fritz Plaumannn, continuam as atividades exe-
cutadas pela Equipe da ECOPEF - Equipe Cogestora do Parque 
Estadual Fritz Plaumann, sendo que algumas delas são apoiadas 
pelo Consórcio Itá e Tractebel Energia.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1 ATIVIDADES RELACIONADAS AO PARQUE NATURAL MUNICI-
PAL MATA DO RIO URUGUAI TEIXEIRA SOARES

 Em 2013 foi assinado contrato para implantação da in-
fraestrutura do Parque Natural Municipal Mata do Rio Uruguai 
Teixeira Soares com as empresas Planalto, responsável pelas 
obras civis e a empresa Carbonera, pelas estruturas metálicas. 
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 Ao mesmo tempo, a Tractebel Energia e o Consórcio Itá 
estão apoiando a iniciativa da CAIPORA – Cooperativa para Con-
servação da Natureza que, em parceria com a FATMA (Funda-
ção do Meio Ambiente) e com a ECOPEF (Equipe Cogestora do 
Parque Estadual Fritz Plaumann), está desenvolvendo o projeto 
“Revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual Fritz Plaumann 
e fortalecimento de seus mecanismos de gestão” (chamada 
01/2011 do FUNBIO - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade no 
âmbito do Programa TFCA - Tropical Forest Conservaction Act)

As principais atividades relacionadas com a construção do par-
que em 2013 foram:

• Confecção e galvanização das estruturas metálicas da sala 
de exposições;

• Execução do sistema de drenagem do Centro de Visitantes;

• Concretagem da viga baldrame alterada no módulo do refei-
tório;

• Limpeza da área das três cisternas inferiores.

Estão previstas as seguintes atividades para 2014/2015:

• Constituição Fundação e Fundo Municipal de Meio Ambien-
te  

• Articulação e mobilização da AVPM  

• Constituição do Conselho Consultivo  

• Nivelamento e integração: Fundação, Conselho e AVPM  

• Organização e supervisão da cerimônia de inauguração do 
Parque  

• Capacitação básica das instituições: Fundação, Conselho e 
AVPM  

• Planejamento das demandas básicas de visitação pública

• Articulação e formalização dos compromissos de suporte do 
Consórcio   

• Estruturação e fortalecimento do Conselho Consultivo  
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• Reformatação e fortalecimento da Associação do Vizinhos do 
Parque Municipal 

• Estruturação e fortalecimento da Fundação  

• Oficinas de capacitação das instâncias de gestão e coopera-
ção

• Definição de estratégias de arrecadação, captação e geren-
ciamento 

• Concepção e supervisão de estratégias de marketing do Par-
que  

• Formalização de instrumentos de relacionamento institucio-
nal   

• Supervisão, monitoramento e avaliação dos programas de 
manejo     

2.2 ATIVIDADES RELACIONADAS AO PARQUE FRITZ PLAUMANN

 Em janeiro de 2012 iniciou-se a revisão do “Plano de 
Manejo do Parque Estadual Fritz Plaumann e fortalecimento de 
seus mecanismos de gestão”, o qual será executado ao longo 
de 20 meses e tem como objetivo maior contribuir para a con-
secução dos objetivos de criação e manejo do Parque Estadual 
Fritz Plaumann, situado em Concórdia/SC. O Projeto abrange 
diversas atividades organizadas em torno de quatro objetivos 
específicos e 21 (vinte e um) resultados esperados. Os quatro 
objetivos específicos são: 

1. Mapear e integrar os principais atores com interesse histórico 
e atual no Parque e analisar o grau de efetividade da primeira 
versão do Plano de Manejo com as suas instâncias de gestão e 
cooperação; 

2. Desenvolver a atualização e complementação do conheci-
mento sobre o Parque e sua Zona de Amortecimento, frente aos 
estudos, pesquisas científicas e trabalhos técnicos já desenvol-
vidos.

3. Elaborar a revisão do planejamento estratégico e participativo 
do Parque e de sua Zona de Amortecimento, para o fortaleci-
mento e consolidação dos seus mecanismos de gestão.
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4. Capacitar as instâncias de gestão e cooperação do Parque 
para adequada implementação e monitoramento do Plano de 
Manejo Fase II e divulgar os resultados parciais e finais do Pro-
jeto para a sociedade local e regional.

3. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A previsão de inauguração do Parque Natural Municipal 
Mata do Rio Uruguai Teixeira Soares é para o final de 2014.

 Atualmente o Projeto de Revisão do Plano de Manejo do 
Parque Estadual Fritz Plaumann se encontra em fase final de 
consolidação, com a impressão dos volumes 1 e 2 do Plano de 
Manejo e edição do seu Resumo Executivo, cuja distribuição en-
globará cópias impressas para a FATMA e no Parque para con-
sulta pública, bem como versões digitais disponíveis nos sites da 
CAIPORA, ECOPEF e FATMA.
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Figura 4.1 – Evento do Lançamento 
das Obras do Parque Natural Municipal 
Mata Do Rio Uruguai Teixeira Soares 1

Figura 4.3 – Concretagem das sapatas

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Figura 4.2 – Evento do Lançamento das 
Obras do Parque Natural Municipal Mata 
Do Rio Uruguai Teixeira Soares 2
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Figura 4.4 – Montagem dos baldrames

Figura 4.5 – Cobertura da Administração

Figura 4.6 – Vista Geral da Obra
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GESTÃO DO USO 
E OCUPAÇÃO  
DO RESERVATÓRIO12

1. INTRODUÇÃO

 O presente capítulo tem por objetivo informar as ati-
vidades desenvolvidas pela Gestão Sociopatrimonial-GSP da 
Tractebel Energia S.A., concernentes à UHE Itá, no ano de 2013.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS

2.1 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL

2.1.1 INTRODUÇÃO

 O reservatório da Usina Hidrelétrica Itá (UHIT), possui 
uma área de 141 Km² e perímetro total de 760 km, abrangendo 11 
municípios lindeiros, sendo eles Itá, Arabutã, Concórdia, Alto Bela 
Vista, Ipira, Piratuba e Peritiba em Santa Catarina e Aratiba, Mariano 
Moro, Severiano de Almeida e Marcelino Ramos no Rio Grande do 
Sul.

 A Fiscalização Ambiental e Sociopatrimonial do reservatório 
da UHIT objetiva atender à solicitação da Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica – ANEEL, que determina “às diversas concessionárias a 
execução de um Plano de Gestão Sociopatrimonial dos reservatórios 
de suas usinas hidrelétricas, com a preocupação de implantar um 
efetivo domínio sobre o patrimônio imobiliário vinculado a estas hi-
drelétricas”. Além desse interesse específico, a gestão do patrimônio 
imobiliário inclui a formação de mecanismos para viabilizar os diver-
sos usos advindos da formação do reservatório.

 A UHIT segue as diretrizes do Plano de Gestão Ambiental 
e Sociopatrimonial – PGASP, do Manual de Gestão Ambiental e 
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Sociopatrimonial – MGASP e do Plano Diretor do reservatório e 
seu entorno, onde são estabelecidas rotinas para a atividade de 
fiscalização.

 Nesses documentos estão descritos todos os usos per-
missíveis e não permissíveis para os usos múltiplos do reserva-
tório e seu entorno. Com base nesses documentos, o agente fis-
calizador realiza inspeções a campo, via terrestre e fluvial, para 
a verificação de irregularidades ambientais e sociopatrimoniais 
nas áreas de concessão do empreendimento. Se constatada a 
irregularidade ambiental ou sociopatrimonial, o agente fiscaliza-
dor deve tipificá-la quanto ao seu agravo, averiguar a extensão 
da área atingida e fazer o devido registro.

 As ocorrências ambientais são encaminhadas para os 
órgãos de fiscalização de Santa Catarina ou do Rio Grande do 
Sul e as ocorrências patrimoniais, são encaminhadas conforme 
o procedimento de gestão PG-PA-001, à operadora da Usina. 

2.1.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

 São realizadas vistorias periódicas a campo, via terrestre 
e fluvial, para identificação das irregularidades ambientais e so-
ciopatrimoniais. Também são realizadas vistorias in loco para o 
atendimento à denúncias e demandas estratégicas.

 Constatada uma irregularidade, é realizado o levantamento 
dos dados (Registro fotográfico, informações do infrator, proprie-
dade, descrição do fato, testemunhas e coordenadas geográficas), 
para posterior Registro da Ocorrência no sistema Geoweb1¹, em 
formulário específico (RO-11 Uso e Ocupação Irregular).

 Durante ao ano de 2013 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 à danificação de cercas, 
abertura de corredores e presença de gado na faixa ciliar. A vis-
toria é realizada quando das inspeções de rotina no reservatório. 
Nos casos em que se constata dano proposital às cercas, gera-se 
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Registro de Ocorrência. Nos demais casos, repassa-se a infor-
mação para que a devida manutenção possa ser efetuada.

VISTORIAS PROGRAMADAS – MACRÓFITAS AQUÁTICAS

 A vistoria programada é realizada nos seis pontos com 
maior infestação de macrófitas. Esses pontos foram indicados 
no Plano de Manejo. São realizadas inspeções mensais obser-
vando-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 2013 foi constatada proliferação nos Rios 
Jacutinga, Queimados e Fragosos. As atividades de retirada tive-
ram início no mês de dezembro do referido ano.

VISTORIAS COMPLEMENTARES 

 Vistorias efetuadas para registrar o andamento da situ-
ação das infrações, por meio de inspeção de campo, em atendi-
mento às demandas jurídicas, sejam elas ambientais ou patri-
moniais, em áreas 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 empre-
endedor. Identificando-se 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 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.  

1 Plataforma on line que permite aos usuários o acesso às informações patrimoniais e da 
fiscalização ambiental efetuada no reservatório.
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 Além das atividades citadas acima, foram realizadas as 
seguintes atividades:

• Elaboração de registros;

• Protocolo de registros;

• Identificações de infratores;

• Notificações verbais;

• Elaboração de minutas de Notificações Extrajudiciais - NEs e 
correspondências externas - CEs.

• Atualização do Banco de Dados com as informações e situação 
dos Registros de Ocorrência.

2.1.3. RESULTADOS

 As Tabelas 2.1.3.1 e 2.1.3.2 demonstram o número de regis-
tros de ocorrência e resumos executivos emitidos no ano de 2013:
Tabela 2.1.3.1 - Registros de Ocorrência emitidos em 2013
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Tabela 2.1.3.2 - Resumos Executivos emitidos em 2013

              

 No ano de 2013 foram efetuadas 59 vistorias fluviais e 
101 vistorias por via terrestre na área de abrangência da fiscali-
zação. 

 O Gráfico 2.1.3.1 demonstra o percentual de registros de 
ocorrência de Uso e Ocupação das Margens, emitidos nos muni-
cípios lindeiros ao reservatório. Total de 173 registros.
Gráfico 2.1.3.1 - Distribuição das ocorrências por município

 O Gráfico 2.1.3.2 demonstra as irregularidades apontadas 
pela equipe de fiscalização. Os 173 Registros de Ocorrência agru-
param um total de 236 irregularidades, distribuídas entre 14 cate-
gorias diferentes, sendo criação de bovinos a mais representativa.
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Gráfico 2.1.3.2 - Distribuição percentual de irregularidades

 O Gráfico 2.1.3.3 apresenta o panorama geral dos enca-
minhamentos e situação dos registros emitidos em 2013.
Gráfico 2.1.3.3 - Encaminhamento e situação dos registros

 O Gráfico 2.1.3.4 demonstra o número de Registros de 
Ocorrência de Uso e Ocupação Irregular das Margens no período 
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referente ao relatório e também indica o número de vistorias 
realizadas pela equipe de Fiscalização Ambiental e Sociopatri-
monial.
Gráfico 2.1.3.4 - Número de registros (RO 11) e vistorias realizadas no período referente 
ao relatório

2.1.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O número de registros gerados mensalmente no ano de 
2013 variou de 06 no mês de novembro, à 30 no mês de ou-
tubro, sendo que a média mensal foi de 14 registros/mês. O 
número de vistorias realizadas na área de abrangência da fisca-
lização em 2013 foi de 177. 

 Contudo, observa-se que o número de vistorias realiza-
das não apresenta relação direta com o número de Registros de 
Ocorrência gerados. Isto se evidencia no Gráfico 04, observando 
os meses de outubro e novembro por exemplo. No mês de ou-
tubro foram realizadas 16 vistorias, sendo gerados 30 registros, 
enquanto que no mês de novembro foram realizadas 17 visto-
rias, com apenas 06 registros gerados.
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2.1.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Figura 2.1.5.1 - Lavoura em APP.

Figura 2.1.5.2 - Supressão de 
vegetação em APP.

Figura 2.1.5.4 - Edificação em APP.

Figura 2.1.5.3 - Criação de bovinos em APP.
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Figura 2.1.5.5 - Abertura de 
acesso em remanescente.

Figura 2.1.5.7 - Pastagem em área 
remanescente.

Figura 2.1.5.6 - Edificação em remanescente.

Figura 2.1.5.8 - Lavoura em área remanes-
cente.
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2.2 GESTÃO SOCIOPATRIMONIAL

2.2.1 PERMISSÕES DE USO 

 O Plano Diretor do Reservatório estabeleceu os Zonea-
mentos de Usos e, nas áreas onde é permitido o uso, como se 
deve proceder. Nele são estabelecidas normas gerais e normas 
específicas de uso. Foi elaborado, com a participação da equipe 
encarregada da operação da Usina, Polícia Ambiental e comu-
nidade, um vídeo instrutivo sobre as principais características 
do Plano de Uso e as formas de utilização da borda do lago. 
Esse vídeo encontra-se disponível em todas as prefeituras dos 
municípios lindeiros ao reservatório e no Centro de Divulgação 
Ambiental – CDA, em Itá, SC. Também foi elaborada uma carti-
lha instruindo sobre o uso do lago que vem sendo distribuída a 
população lindeira e demais interessados. 

 Desta forma, estão sendo criadas condições para um diá-
logo constante com as comunidades e agentes envolvidos, tanto 
para as solicitações de permissão de uso, como para esclareci-
mento a dúvidas e outras solicitações. As solicitações de uso, 
depois de recebidas pelo Consórcio Itá, são avaliadas por meio 
do Sistema de Informações Gerenciais de vistorias de campo e 
da verificação dos requisitos legais e do zoneamento estabeleci-
do pelo Plano Diretor. 

 Após a análise da solicitação, é emitida carta autorizando 
ou não à utilização proposta pelo solicitante. Em caso positivo, 
é informado qual zoneamento incide sobre a solicitação e quais 
condicionantes limitam o respectivo proposto. Essa carta de 
anuência serve apenas para autorizar a continuidade do proces-
so. 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 de 
validade estabelecida na licença ambiental emitida pelo órgão 
responsável pelo licenciamento.
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Figura 2.2.1.1. – Fluxograma para obtenção de Permissão de Uso do Lago e seu entorno.

 

 

 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 proces-
so, o solicitante não modificou a área pretendida. As solicitações 
de uso do lago e seu entorno, cumulativo desde a implantação 
do Plano Diretor até o ano de 2013 estão relacionadas a seguir.
Tabela 2.2.1.1 - Resumo das Solicitações de Uso do Lago e Margens
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2.3 AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

 Até o mês dezembro de 2013, período de elaboração 
deste relatório, existiam 55 processos de reintegração de posse 
em tramitação. Os processos com status ativo encontram-se re-
lacionados na Tabela 2.3.1.
Tabela 2.3.1 - Processo X Classe Processo (Ordenado por Reclamante)
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RELACIONAMENTO 
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1. INTRODUÇÃO 

 O relacionamento com a comunidade é importante no 
sentido de estabelecer uma relação harmônica com a comunida-
de local e principais partes interessadas, tornando-as parceiras 
no uso das águas (geração de emprego, renda e lazer) e na vigi-
lância necessária à obtenção e manutenção da melhor qualidade 
ambiental possível. 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

2.1 APOIO ÀS COMUNIDADES 

 O Consórcio Itá, através de participação ativa em even-
tos específicos, busca identificar problemas da população do en-
torno do reservatório. Parte desses eventos são copatrocinados 
pelo Consórcio Itá através da cessão de espaço, apoio financeiro 
e apoio técnico. 

Destacam-se os seguintes beneficiados em eventos específicos: 

• Polícia Militar de Itá, SC; 

• Mestrandos UFSC – laboratório de ictiologia; 

• Prefeitura Municipal de Itá, SC; 

• Conselho de desenvolvimento urbano do município de Itá, SC;

• Conselho Consultivo do Parque Estadual Fritz Plaumann, de 
Concórdia/SC;
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• 6º EPIC - Encontro de Pesquisadores e de Iniciação Científica 
e o 11° ENEX - Encontro da Extensão na Uniso - Universidade de 
Sorocaba, em Sorocaba/SP;

• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, mante-
nedora da Escola Especial Novos Horizontes, de Itá/SC;

• Centro de Cultura do município de Alto Bela Vista/SC – expo-
sição na inauguração;

• Reuniões, oficinas para planejamento do núcleo oeste do pro-
jeto Tecnologias Sociais para Gestão das Águas – TSGA.

2.2 LINHA VERDE – 0800 

 A Linha Verde (0800 645 5800) foi criada pelo Consórcio 
Itá em 2004, como forma de comunicação entre a comunidade 
e o empreendimento, através do CDA – Centro de Divugação 
Ambiental. O serviço é gratuito e funciona de segunda à sexta-
feira, das 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 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 desse canal de comunicação passaram 
a ser respondidas pelo Consórcio Itá.

2.3 PROJETO VIZINHO DO LAGO 

 O Projeto “Vizinhos do Lago” tem como objetivo prin-
cipal promover a comunicação entre a população lindeira e o 
empreendimento, de forma rápida e transparente.

 A Linha Verde foi disponibilizada para atender às de-
mandas das pessoas cadastradas nesse projeto. Desde o inicio 
do Projeto, em 2007, já foram mais de 1.342 comunicações, o 
que equivale a quase 60% das ligações recebidas pela Linha 
Verde. 

 Toda comunicação está sendo feita através de um re-
presentante do Projeto que tem como meta responder a todos 
os questionamentos efetuados, sejam eles por telefone, por 
carta ou pessoalmente, através de um processo de comunica-
ção dinâmico e rápido. 
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Esse projeto visa: 

• Estabelecer comunicação frequente com o lindeiro; 

• Monitorar o fluxo de correspondências encaminhadas pelos 
lindeiros ao empreendedor, de forma que as mesmas sejam res-
pondidas no menor espaço de tempo possível; 

• Comunicar temas relacionados ao empreendimento que pos-
sam ser de interesse dos lindeiros; e

• Promover o uso do 0800 como instrumento de comunicação 
transparente entre o empreendimento e os lindeiros. 

As principais atividades desenvolvidas no período foram:

• Atualização de informações relativas aos proprietários e ocu-
pantes; 

• Visita às propriedades para coleta de informações e explana-
ções sobre o projeto; 

• Distribuição de brindes com o contato do Projeto Vizinhos do 
Lago;

• Distribuição de CDs, DVDs e Cartilhas do Plano Diretor; 

• Participação em palestras sobre legislação ambiental junta-
mente com as Polícias Ambientais e em comunidades lindeiras. 

• Identificação de eventuais demandas; 

• Esclarecimentos e informações ao lindeiro vizinho;

 No período de janeiro a dezembro de 2013 foram acumu-
ladas 692 demandas sendo que destas 508 foram solucionadas, 
conforme pode ser verificado no gráfico 2.3.1.
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Gráfico 2.3.1 - Demandas geradas de janeiro a dezembro de 2013

2.4 DOAÇÕES DE VENENO DE FORMIGAS A POPULAÇÃO LIN-
DEIRA 

 Convênios foram firmados com as prefeituras dos muni-
cípios lindeiros para fornecimento gratuito de iscas formicidas. 
Anualmente cerca de duas toneladas de iscas são fornecidas. 

2.5 APOIOS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 Em 2013 foram destinados R$ 180 mil que serão utili-
zados na divulgação turística dos municípios lindeiros ao reser-
vatório. 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 plano tem como objetivo principal o fomento às 
atividades de turismo e agronegócios na região. E apoia também 
os projetos ambientais para licenciamento de acessos, rampas e 
trapiches nos municípios lindeiros.
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Figura 2.5.1 - Visita/atendimento em pro-
priedade de lindeiro 

Figura 2.5.3 – Visita/atendimento 
em propriedade de lindeiro

Figura 2.5.2 – Visita/atendimento 
em propriedade de lindeiro

Figura 2.5.4 – Visita/atendimento 
em propriedade de lindeiro
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Figura 2.5.5 – Visita/atendimento em 
propriedade de lindeiro

Figura 2.5.6 - Visita/atendimento em 
propriedade de lindeiro

Figura 2.5.8 - Propriedade lindeiro

Figura 2.5.7 - Vistoria referente a demanda 
de lindeiro



  

EDUCAÇÃO AMBIENTAL114
1. INTRODUÇÃO 

 Em novembro de 2001 foi criado o Centro de Divulga-
ção Ambiental - CDA, com a missão de desenvolver um projeto 
de educação ambiental para a Usina Hidrelétrica Itá. 

 Além das atividades direcionadas para a gestão da Usi-
na, o CDA oferece informações sobre a região, assim como sobre 
os programas sociais e ambientais desenvolvidos pela Usina Hi-
drelétrica Itá. Utiliza como ferramentas de interação, exposições 
temáticas, biblioteca, videoteca, arquivo fotográfico, arquivo 
com depoimentos gravados, arquivo de projetos etc. 

 Os trabalhos de educação ambiental do CDA são dire-
cionados para os 11 municípios atingidos pelo reservatório, a 
saber: 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. 

2.ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

 O CDA trabalha com atendimentos diferenciados. Re-
aliza palestras, visita interna e externa à UHE Itá e ao Horto 
Botânico da UHE Itá. Além disso, desenvolve projetos de exten-
são em Educação Ambiental, sensibilizando, principalmente, a 
comunidade escolar da importância da preservação ambiental. 

 Em 2013 foram atendidas 26.872 pessoas nas depen-
dências do CDA e nos municípios (palestras para alunos, comu-
nidades, atividades dos projetos etc.).

1Vínculo com a Condicionante 2.1.10 a, b, c da LO No 68/99 2ª Renovação
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 Além dos projetos especiais, o CDA ofereceu palestras 
que trataram principalmente dos seguintes temas: 

• Programas Ambientais da UHE Itá; 

• Harmonia Ambiental; 

• Fauna; 

• Flora;

• Água; 

• Peixes; 

• Ecossistemas; 

• Arqueologia; 

• Resíduos.

 Entre os projetos especiais desenvolvidos, merecem des-
taque os seguintes: 

2.1 PROJETO “BOSQUE DE ESPÉCIES ARBÓREAS NATIVAS”

 O Projeto Bosque de Espécies Arbóreas Nativas do Alto 
Uruguai tem como objetivos contribuir para a sensibilização das 
novas gerações da importância de conhecer e preservar as es-
pécies arbóreas nativas da região.

 Este projeto foi criado em 2005 e tem caráter perma-
nente. É voltado especialmente às escolas da rede municipal e 
estadual dos municípios lindeiros ao reservatório da UHE Itá. 
Todas as mudas utilizadas para a implantação de cada bosque 
foram originárias do Horto Botânico da UHE Itá. 

 O objetivo do projeto é implantar bosques com espé-
cies arbóreas nativas da nossa região, próximo às escolas, onde 
atividades multidisciplinares possam ser desenvolvidas, em um 
projeto sala aberta.

 Mediante solicitação da escola o bosque é implantado. São re-
alizados encontros com os alunos e os professores responsáveis pela 
implantação do bosque na escola.  
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 Cada escola recebe um Manual de Implantação do bosque e, 
baseado neste, deverá confeccionar o seu próprio manual. Com a par-
ticipação de alunos, professores e pais e sob a orientação de um pro-
fissional do CDA, a área é medida e as estacas são fixadas nos locais 
escolhidos.  

 Após o plantio, inicia-se a aplicação de uma série de cartilhas 
multidisciplinares com os alunos, com o apoio da equipe do CDA.

 Desde o início do programa foram plantadas mais de 
3.345 mudas (entre implantação e replantio). A quantidade 
plantada em cada bosque varia de acordo com a área disponível 
nas escolas. Alguns lugares recebem 15 mudas, enquanto em 
outros o número pode chegar a 100. 

 Até o momento foram confeccionadas 37 cartilhas e im-
plantados 31  bosques, distribuídos nos municípios de: Alto Bela 
Vista, SC; Arabutã, SC; Aratiba, RS; Concórdia, SC; Ipira, SC; 
Itá, SC; Piratuba, SC; Peritiba, SC; Severiano de Almeida, RS; 
Três Arroios, RS, Itatiba do Sul, RS e Xanxeré, SC. Estes três 
últimos municípios, embora não lindeiros, solicitaram participar 
dos projetos educacionais do CDA e foram incluídos.

 No ano de 2013 foram distribuídas 192 cartilhas de ati-
vidades que foram aplicadas aos alunos pelos professores res-
ponsáveis ou pela equipe do CDA. Participaram das atividades 
do projeto 864 alunos e professores das escolas

Figura 2.1.1 - Atividade no bosque
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2.2 PROJETO “ANIMAÇÕES EM VÍDEOS E GIBIS SOBRE TEMAS 
AMBIENTAIS” 

 A experiência do CDA adquirida junto às comunidades 
lindeiras ao reservatório da UHE ITÁ, resultou em um levanta-
mento de quais seriam os principais temas relacionados a meio 
ambiente e patrimônio. Do estudo inicial, foram desenvolvidos 
13 temas que envolvem áreas de conhecimento diferentes e que 
fornecem um conhecimento mais amplo dos temas de meio am-
biente. Posteriormente, alguns dos temas foram subdivididos 
para facilitar a didática e deles resultaram dezoito diferentes 
palestras/atividades. 

 Como ferramenta de apoio às 18 palestras desenvolvi-
das foram criados vídeos e gibis ilustrativos a título de atividade 
complementar. Isso permitiu que em uma animação de aproxi-
madamente 15 minutos, o aluno tivesse contato com os princi-
pais conceitos abordados na palestra, e posteriormente reforçou 
os conceitos com a leitura do gibi e com as atividades nele pro-
postas. 

 Foram criados 12 personagens para “As aventuras de Leo 
e Juju”, que retratam realidade e costumes da região. Através de 
uma linguagem lúdica, as crianças, brincando, adquirem vários 
conceitos e conhecimentos, com temas relacionados à geração 
e economia de energia, o uso racional da água e dos recursos 
naturais, o respeito com a natureza, o manejo adequado dos 

Figura 2.1.2 - Atividade no bosque
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dejetos e a valorização da cultura e do patrimônio histórico. 

 No ano de 2013 foram aplicados nas escolas dos municí-
pios lindeiros os temas: Resíduos (continuação) e Peixes.

 O primeiro tema aplicado foi Resíduos, foi concluídoesse 
tema nas escolas onde a equipe do CDA não apresentou no ano 
de 2012. Participaram 1.983 alunos de 1º ao 5º ano do ensino 
fundamental. A sequencia aplicada no primeiro momento foi o 
vídeo “Afinal, quem é o porco aqui?” nesta historia Leo, igual a 
maioria das pessoas, esquece que esse problema começa dentro 
de casa, quando a gente não faz a seleção de materiais que po-
deriam ser reciclados ou quando não se dá a destinação correta 
aos resíduos sólidos domiciliares. Este vídeo acompanhou uma 
palestra sobre Resíduos com o objetivo de reforçar as informa-
ções apresentadas no vídeo. O material de apoio utilizado foi “A 
serie acampamento” – nº 3. Desmontando acampamento, foram 
distribuídos 1.983 gibis. 

 O segundo tema aplicado foi Peixes com a participação 
de 8.449 alunos de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A se-
quencia aplicada no primeiro momento foi o vídeo “S.O.S. Pei-
xinhos?” nesta historia Leo e Aimirim vão aprender que para 
preservar os peixes é fundamental respeitar o período de defeso 
e não praticar a pesca predatória. Este vídeo acompanhou uma 
palestra sobre Peixes com o objetivo de reforçar as informações 
apresentadas no vídeo. O material de apoio utilizado foi o gibi 
“A nascente” foram distribuídos 7.537gibis, além de 481 réguas 
de peixe em tamanho A4 para a escola e 505 réguas de peixe 
(adesivo) para os alunos e 1.523 jogos de memórias dos perso-
nagens para a escola. Também foi abordado durante a palestra 
sobre o mexilhão dourado com o objetivo de informar para os 
alunos sobre essa espécie, foram distribuídos 7.558 gibis e dei-
xado 88 amostras de mexilhões dourados nas escolas.

 Para ampliar as atividades do projeto em 2013 iniciaram 
as “Oficinas Pedagógicas de Histórias em Quadrinhos”. As ofici-
nas foram elaboradas a partir dos temas propostos nos três gibis 
de completar da turma Leo e Juju criados pela equipe do CDA, 
sendo os um gibi sobre água, um energia e o outro resíduos. A 
equipe do CDA iniciou as historias e os alunos de 3º ao 5º ano 
do ensino fundamental vão concluir as historias. Neste ano foi 
aplicado o tema água com a participação de 2.438 alunos.
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 Para complementar as ações foi lançando livro “Leo e 
Juju em um triátlon muito louco!” Nesta aventura Leo e a Juju 
vão contar com uma ajuda especial: são quatro personagens 
que vão encantar superar os limites e também mostrar as difi-
culdades que encontram no seu dia-a-dia. O lançamento do livro 
ocorreu em 28 de agosto de 2013 durante a Semana Nacional 
da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla que neste ano o 
tema foi «Desafiando os limites, diminuindo as diferenças.“ Nes-
te dia estavam presentes os Secretários de Educação dos mu-
nicípios linderios, os diretores e presidente da APP das Associa-
ções de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE e representantes 
de instituições. A psicóloga da APAE Itá, Marli Andreis, ministrou 
a palestra Prevenindo Deficiência. Esse livro será distribuído no 
ano de 2014 nas bibliotecas públicas e das escolas estaduais e 
municipais dos municípios lindeiros da UHE Itá.
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Figura 2.2.1 - Palestra Resíduos nas escolas

Figura 2.2.2 - Palestra Ictiofauna nas escolas

Figura 2.2.4 - Oficinas pedagógicas          

Figura 2.2.3 - Oficinas pedagógicas
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Figura 2.2.5 - Alunos visitando a UHE Itá

Figura 2.2.7 - Lançando livro “Leo e 
Juju em um triátlon muito louco!”

Figura 2.2.6 - Alunos visitando a UHE Itá

Figura 2.2.8 - Lançando livro “Leo e Juju em 
um triátlon muito louco!”
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2.3 FAIXA CILIAR E MACRÓFITAS AQUÁTICAS

 O tema “Importância da faixa ciliar no ecossistema” foi 
trabalhado durante o mês de janeiro de 2013, com a veiculação 
de 01 vinheta com 20 inserções em meio a programação das 
rádios envolvidas. 

 Também foi confeccionado informativo a fim de com-
plementar as informações transmitidas na vinheta e apresentar 
resultados pertinentes ao plantio já realizado. O informativo e 
as vinhetas encontram-se disponíveis no site do Consórcio Itá 
(www.consorcioita.com.br). 

 Foi concluída a aplicação do tema Resíduo nas escolas 
municipais e estaduais dos municípios lindeiros ao reservatório 
da UHE Itá. Foi trabalhado o tema resíduo (sólidos e líquidos), 
destacando a importância do tratamento e a correta destinação 
dos mesmo. 

 Nesta atividade participaram 1.983 alunos do 1º ao 5º 
ano do ensino fundamental. A sequência aplicada no primeiro 
momento foi o vídeo “Afinal, quem é o porco aqui?” nesta histo-
ria Leo, igual à maioria das pessoas, esquece que esse problema 
começa dentro de casa, quando a gente não faz a seleção de 
materiais que poderiam ser reciclados ou quando não se dá a 
destinação correta aos resíduos sólidos domiciliares. Este vídeo 
acompanhou uma palestra sobre Resíduos com o objetivo de 
reforçar as informações apresentadas no vídeo. O material de 
apoio utilizado foi o “A série acampamento” – nº 3. Desmontan-
do acampamento”, com 1.983 gibis distribuídos. 

 Referente ao tema macrófitas, durante o mês de janeiro 
de 2013 foi veiculada uma vinheta e esta teve 102 inserções em 
meio à programação das rádios envolvidas. Os temas trabalha-
dos foram: Formação, importância e monitoramento das Macró-
fitas. 

 Foi confeccionado informativo a fim de complementar 
as informações transmitidas na vinheta além de apresentar re-
sultados pertinentes às retiradas de macrófitas já realizadas. O 
informativo e as vinhetas encontram-se disponíveis no site do 
Consórcio Itá (www.consorcioita.com.br).

 No dia 19 de novembro a equipe do Centro de Divulgação 
Ambiental - CDA, dos Vizinhos do Lago e da Central de Manuten-
ção, em parceria com a EEB José Pierezan, estiveram realizando 
na Escola da comunidade de Engenho Velho, em Concórdia/SC, 
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uma palestra sobre Macrófitas: Importância e Manejo. Partici-
param da atividade alunos, pais e moradores da comunidade. 
Após a palestra foi entregue um kit por família composto por: 
cartilha Macrofitas, régua representativa de peixes em tamanho 
A4, do gibi Mexilhão Dourado, folder do CDA, sacola de tecido 
do vizinho do lago, vira mate, imã geladeira e cartilha do plano 
diretor. Participaram desta atividade 78 alunos, professores, pais 
e representantes da comunidade.

Figura 2.3.1 - Palestra Resíduos nas escolas 

Figura 2.3.2 - Palestra Macrófitas nas escolas
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2.4 ICTIOFAUNA

 Foram realizados programas de rádio com a divulgação 
de vinhetas referente ao tema ictiofauna relacionado com o re-
servatório da UHE Itá, esclarecendo dúvidas da comunidade do 
entorno. Foram contempladas rádios que abrangem os 11 mu-
nicípios lindeiros do reservatório, além de outros municípios da 
região.

 Durante o mês janeiro de 2013 foram veiculadas 02 vi-
nhetas e estas tiveram 104 inserções em meio a programação 
das rádios envolvidas. Os temas trabalhados foram: Período de 
Defeso e Soltura de Peixes.

 Foram confeccionados também informativos e estes tra-
zem mais informações, de modo a complementar a vinheta. Os 
informativos e as vinhetas encontram-se disponíveis no site do 
Consórcio Itá (www.consorcioita.com.br).

 Foi aplicado o tema Peixes com a participação de 8.449 
alunos de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A sequencia apli-
cada no primeiro momento foi o vídeo “S.O.S. Peixinhos?” nesta 
história Leo e Aimirim vão aprender que para preservar os pei-
xes é fundamental respeitar o período de defeso e não praticar 
a pesca predatória. Este vídeo acompanhou uma palestra sobre 
Peixes com o objetivo de reforçar as informações apresentadas 
no vídeo. O material de apoio utilizado foi o gibi “A nascente” e 
foram distribuídos 7.537 gibis, além de 481 réguas de peixe em 
tamanho A4 para a escola e 505 réguas de peixe (adesivo) para 
os alunos e 1.523 jogos de memórias dos personagens para a 
escola. Também foi abordado durante a palestra sobre o mexi-
lhão dourado com o objetivo de informar para os alunos sobre 
essa espécie, foram distribuídos 7.558 gibis e deixado 88 amos-
tras de mexilhões dourados nas escolas.

 No dia 28 de outubro, na sala de reuniões da Casa de 
Cultura, de Mariano Moro/RS, a equipe do CDA e Vizinhos do 
Lago participaram da reunião da Colônia de Pescadores Z26 des-
te município. O presidente da colônia - Sr. Ari Inácio de Almeida 
- concedeu um espaço para conversar com os pescadores e a 
equipe do CDA ministrou a palestra “Ictiofauna”, abordando a 
importância dos peixes, as ações da pesquisa de monitoramento 
da ictiofauna, os cuidados durante o período de defeso (pirace-
ma) e ressaltando a prevenção em relação ao mexilhão doura-
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do. Os pescadores fizeram vários questionamentos em relação 
aos peixes e também compartilharam as informações. Para cada 
pescador foi entregue um kit composto de régua representati-
va de peixes em tamanho A4, gibi Mexilhão Dourado, folder do 
CDA, sacola de tecido, vira-mate, ímã para geladeira e cartilha 
do Plano Diretor.

 No dia 3 de dezembro a equipe do Centro de Divulgação 
Ambiental - CDA, do Vizinhos do Lago e da Central de Manuten-
ção realizaram a fixação de placas nos pontos de monitoramento 
da Ictiofauna. Foram fixadas duas placas, sendo uma no ponto 
próximo à balsa da comunidade de Volta Grande no município de 
Alto Bela Vista/SC, que contou com a participação de 25 alunos 
e professores da EMEF Júlio da Costa Neves. A segunda placa foi 
fixada no ponto próximo à balsa da comunidade de Porto Brum, 
no município de Concórdia/SC, contou com a participação de 25 
alunos e professores da EEEF Francisco Bagatini da comunidade 
Sede Brum. 
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Figura 2.4.1 - Palestra Ictiofauna nas escolas

Figura 2.4.2 - Palestra Pescadores

Figura 2.4.4 - Fixação de placa

Figura 2.4.3 - Fixação de placa
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2.5 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS 
– PFEA 

 O PFEA foi estruturado para que os educadores aprimo-
rem seus conhecimentos na área de educação ambiental, e des-
sa forma, possam identificar e analisar práticas pedagógicas e 
aplicá-las no seu cotidiano. 

 Os participantes foram professores dos municípios lin-
deiros do reservatório da UHE Itá bem como, lideranças comu-
nitárias, representantes da Polícia Ambiental, Poder Público e 
professores de Instituições de Ensino Superior da região.

 As principais atividades e metodologias pedagógicas de-
senvolvidas ao longo das aulas foram: conferências, rodas de 
conversa, dinâmicas de grupo, filmes como ferramenta peda-
gógica, saídas de campo em reservas ecológicas, trilha e Horto 
Botânico para realização de aulas em sala aberta, desenvolvi-
mento de oficinas além de atividades representativas onde os 
participantes relatam as experiências relacionada à educação 
ambiental (ALUMNI).

 No ano de 2013 foi concluída a quarta turma do PFEA, 
dos 14 encontros, 9 ocorreram em 2012 e 5 em 2013. Os encon-
tros foram conduzidos por profissionais capacitados e conheci-
dos na área, totalizando 120 horas aulas, com a participação de 
25 alunos.

 Também iniciou em 2013 a quinta turma do PFEA, serão 
20 encontros sendo que 6 encontros aconteceram em 2013 e os 
demais acontecerão em 2014. Os encontros são conduzidos por 
profissionais capacitados e conhecidos na área, totalizando 120 
horas aulas, com a participação de 30 alunos.

 No dia 9 de novembro de 2013, no auditório do CDA 
aconteceu o ALUMNI, reunião de ex-alunos do PFEA. Na ocasião 
os alunos da turma de 2012/2013 fizeram a apresentação de 
uma experiência ou atividade que foi desenvolvida após o curso. 
Foram 10 grupos que relataram as suas experiências para os 
professores e alunos da turma de 2013/2014. Para os 51 alunos 
e ex-alunos que participaram do ALUMNI foi entregue livro “Leo 
e Juju em um triátlon muito louco!”
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Figura 2.5.1 – Atividade PFEA

Figura 2.5.2 – Atividade em sala aberta

Figura 2.5.4 – Alunos presentes no ALUMINI

Figura 2.5.3 – Apresentação da experiência 
realizada no ALUMINI
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2.6 OUTRAS ATIVIDADES

 O Centro de Divulgação Ambiental (CDA) esteve presen-
te no dia 21 de março de 2013 expondo fotos e maquetes da 
UHE Itá bem como divulgando as atividades que desenvolve na 
inauguração do Centro de Cultura do município de Alto Bela Vis-
ta/SC.

 No dia 15 de abril de 2013 foi realizada uma mostra de 
Espécies Arbóreas Nativas do Alto Uruguai na CEI Cantinho da 
Pedrita no município de Itá/SC, para os alunos do Maternal II. 
A atividade foi executada pelos educadores ambientais do CDA 
e seu objetivo foi propiciar aos alunos da educação infantil a vi-
sualização de algumas características de dez espécies arbóreas 
nativas. Essa mostra fez parte do Projeto Meio Ambiente execu-
tado pela escola.

 No período de 20 a 29 de julho de 2013 o Centro de 
Divulgação Ambiental (CDA), em conjunto com o Parque Esta-
dual Fritz Plaumann, participou da Expo Concórdia 2013 no mu-
nicípio de Concórdia/SC, divulgado as atividades relacionadas 
aos projetos desenvolvidos na região. O stand foi visitado por 
aproximadamente 600 pessoas. Os materiais distribuídos foram 
gibis, marcadores de páginas, folders, réguas de peixe e cartilha 
explicativa sobre o Plano Diretor do reservatório da UHE Itá.

 Nos dias 17, 18 e 19 de setembro ocorreu o 16º EPIC - 
Encontro de Pesquisadores e de Iniciação Científica e o 11° ENEX 
- Encontro da Extensão na Uniso - Universidade de Sorocaba, no 
município de Sorocaba/SP. O Consorcio Itá patrocinou o evento 
e a equipe do Centro de Divulgação Ambiental – CDA da UHE Itá 
esteve presente na EPIC divulgando os trabalhos desenvolvidos 
pelo CDA.

 No dia 21 de setembro o Centro de Divulgação Ambiental 
– CDA ministrou a oficina de Identificação de Espécies Arbóreas 
nas trilhas do Parque Estadual Fritz Plaumann – PEFP, de Con-
córdia/SC. A atividade foi promovida pela ECOPEF, co-gestora do 
PEFP. A oficina teve uma carga horária de 8 horas e foi realizada 
nas dependências internas e externas do PEFP e contou com a 
participação de 20 pessoas, entre elas técnicos, professores e 
acadêmicos dos cursos de ciências biológicas e engenharia am-
biental. Essa oficina fez parte da programação pós-evento Con-
córdia Ambiental.
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 Em parceria com o Consorcio Intermunicipal de Gestão 
Ambiental Participativa do Alto Uruguai Catarinense - Consór-
cio Lambari do município de Concórdia, Prefeitura e Prefeitura 
Municipal de Itá, do Comitê do Rio Jacutinga, do Centro de Di-
vulgação Ambiental – CDA, da Epagri e Itaberry Frutas Finas foi 
realizado nos meses de outubro e novembro o projeto “A Criança 
e a Natureza – Educação Ambiental no Lago” cujo objetivo é 
levar orientação aos alunos dos 16 municípios da região da As-
sociação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense - AMAUC, 
sobre os cuidados ambientais e discutir soluções para melhorar 
a qualidade de vida através de ações da educação ambiental.

 A partir do trabalho relacionado ao ensino ambiental, re-
alizado no decorrer no ano, as escolas selecionaram 40 a 50 
alunos por município para participar da atividade. A atividade 
“Criança e a Natureza” ocorreu nos meses de outubro e novem-
bro, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, durante todo 
o dia. Os alunos foram recepcionados no CDA onde receberam 
orientações e visitaram a Trilha do Serelepe, após visitaram o 
Mirante do Caracol, a plantação de Mirtilo da Itaberry Frutas 
Finas e as Torres da Igreja, marco da antiga cidade de Itá. Em 
todos os pontos de visitação foi relacionado o tema que esta 
sendo trabalhado pela ONU (Cooperação pela Água), que busca 
pensar de forma cooperativa no que se trata dos recursos hídri-
cos. Nesta atividade participaram 552 alunos dos 16 municípios 
da AMAUC.
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Figura 2.6.1 - Inauguração Centro de Cultura

Figura 2.6.2 - Atividade alunos Educação 
Infantil



 

USINA HIDRELÉTRICA ITÁ
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 187

Figura 2.6.3 - Atividade alunos Educação In-
fantil

Figura 2.6.4 - EPIC Uniso

Figura 2.6.6 - Identificação de Espécies 
Arbóreas

Figura 2.6.5 - Identificação de Espécies 
Arbóreas





CONDICIONANTES





 

CONDICIONANTES DA
LICENÇA DE OPERAÇÃO
DA LO N° 68/99 2° RENOVAÇÃO

CONDIÇÕES GERAIS



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
CONDICIONANTES192
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