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I - INTRODUÇÃO 

A edição deste Relatório Anual tem por objetivo dar atendimento à 

condicionante nº 2.10 da Renovação da Licença de Operação nº 68/99, da Usina 

Hidrelétrica Itá, renovada em 01 de setembro de 2004. 

A referida condicionante determina a necessidade de apresentação de relatórios 

anuais consolidados de todos os programas ambientais. 

Assim, as atividades relatadas abrangem o período compreendido entre 

Setembro de 2005 e Agosto de 2006 e observam a estrutura de trabalho adotada 

na operação da usina, onde são considerados a metodologia e os instrumentos de 

gerenciamento preconizados pelo “Plano de Gestão Ambiental e Sócio-Patrimonial - 

PGASP”, cujas diretrizes estão sendo progressivamente incorporadas ao Sistema 

Integrado de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente – SIG, da Tractebel Energia, 

segundo as NBR ISO 9001:2000 e NBR ISO 14001:2004, certificado pelo BVQI, em 

novembro de 2004. 

O relatório está estruturado em três blocos temáticos, Gestão Ambiental, Gestão 

Patrimonial e Relacionamento com a Sociedade, aos quais estão vinculadas as 

diversas ações desenvolvidas no período considerado. 

Como já informado nos relatórios anteriores, alguns trabalhos são executados de 

forma integrada com a UHE Machadinho, visto que são usinas contíguas e 

operadas pela Tractebel Energia. Entre esses trabalhos estão o monitoramento 

das águas superficiais e subterrâneas, o monitoramento e manejo da ictiofauna, o 

acompanhamento e controle das macrófitas aquáticas e o monitoramento e 

controle da estabilidade de taludes marginais, climatologia, sismologia e 

hidrossedimentologia.   
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II – GESTÃO AMBIENTAL 

Para a manutenção da qualidade do ecossistema existente e, sempre que possível, 

para a promoção da sua melhoria, constitui-se de fundamental importância a 

adoção de medidas de controle ambiental, através do emprego de instrumentos 

como o monitoramento constante, a avaliação periódica e a promoção da 

conscientização da população usuária dos recursos naturais, entre outras. 

Esse capítulo trata da descrição das atividades ambientais desenvolvidas no 

período compreendido entre setembro de 2005 a agosto de 2006, indicando, 

quando pertinente, seus vínculos com as condicionantes da Licença Ambiental 

de Operação ( ). 

• MONITORAMENTOS E CONTROLES 

Os monitoramentos, como ferramentas de gestão e por permitirem, não só uma 

leitura das diversas variáveis que compõem o sistema de gerenciamento do 

reservatório e usina, mas, sobretudo, por proporcionarem que medidas corretivas 

sejam adotadas, assegurando, assim, as melhores condições ambientais ao longo 

da vida útil do empreendimento, podem ser considerados como de fundamental 

importância no processo de gestão ambiental do mesmo.   

As atividades relativas à Gestão Ambiental, desenvolvidas durante o período, 

são descritas a seguir: 

1. Monitoramento e Manejo da Ictiofauna 

As atividades estão em andamento através dos serviços prestados por dois 

fornecedores, que realizam o Monitoramento e o Manejo das Comunidades de 
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Peixes, além do Salvamento quando de Manobras Operacionais (abertura e 

fechamento dos vertedouros, parada de máquinas, etc). 

 Monitoramento e Manejo da Ictiofauna  

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária da Universidade 

Federal de Santa Catarina - UFSC, por meio do Laboratório de Biologia e Cultivo 

de Peixes de Água Doce – LAPAD, é responsável pelos trabalhos de 

Monitoramento e Manejo da Ictiofauna. 

Durante o período de setembro de 2005 a agosto de 2006 foram realizadas seis 

campanhas relativas ao subprojeto de Monitoramento da Ictiofauna na área de 

abrangência da UHE Itá.  

As amostragens foram realizadas utilizando-se redes de arrasto, e redes de 

malhas simples e feiticeiras, buscando-se avaliar, tanto qualitativa quanto 

quantitativamente, onze diferentes ambientes distribuídos no rio Uruguai e nos 

seus principais afluentes. 

Os dados apresentados a seguir referem-se às campanhas realizadas em outubro 

e dezembro de 2005 e fevereiro, abril e junho de 2006, tendo em vista que os 

dados referentes à campanha de agosto de 2006 ainda estão em fase de 

processamento. 

Nas cinco campanhas citadas anteriormente foram registradas 63 espécies, 

distribuídas em sete ordens e dezenove famílias. Foram capturados durante este 

período 8.255 exemplares, com uma biomassa total de 775,41 kg. 

As espécies mais representativas em número foram: o biru Steindachnerina 

brevipinna (1256), o lambari Astyanax fasciatus (1159) e o cascudo Hypostomus 
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isbrueckeri (910). Em relação à biomassa, as espécies mais representativas foram: a 

voga Schizodon nasutus (110,98 Kg), o cascudo Hypostomus isbrueckeri (84,26 Kg) e 

o pintado-amarelo Pimelodus maculatus (49,6 Kg). 

Das espécies conhecidas como grandes migradoras, registradas na região do alto 

do rio Uruguai, foram capturadas, durante este período amostrado: 21 

curimbatás Prochilodus lineatus, totalizando 37,1 Kg; 15 suruvis Steindachneridion 

scripta, com 34,0 Kg; 3 dourados Salminus brasiliensis e 3 piavas Leporinus 

obtusidens, com 8,5 e 8,4 Kg, respectivamente. Além destas espécies, um exemplar 

de piracanjuba Brycon orbignyanus foi capturado no rio Ligeiro, pesando 800 

gramas. Este exemplar, apesar de não possuir mais a marca, era oriundo da 

soltura realizada em maio de 2004, sendo possível identificar pela cicatriz 

presente no dorso próximo da nadadeira dorsal, local onde foi fixada a marca da 

soltura. 

Em conjunto com as campanhas de monitoramento da ictiofauna, foram 

realizadas amostragens de Ictioplâncton em diferentes ambientes na área de 

abrangência da UHE Itá. 

Os resultados evidenciaram a importância dos ambientes lóticos para a atividade 

reprodutiva dos peixes neste trecho sob influência da usina, principalmente no 

rio Ligeiro e no trecho do rio Uruguai a jusante da barragem de Itá, onde foi 

detectada uma grande abundância de Ovos e Larvas de Peixes. A identificação 

das larvas de peixe capturadas mostrou que a maioria das espécies que estão se 

reproduzindo neste trecho apresenta hábito sedentário ou realiza curtas 

migrações reprodutivas. A família Characidae foi a mais abundante, 

representada por quatro espécies de lambari (Astyanax bimaculatus, A. fasciatus 

A.eigenmanniorum e Bryconamericus iheringii) e uma de piranha (Serrasalmus 
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maculatus), seguida da família Trichomycteridae, representada por uma única 

espécie (Paravandellia bertoni). 

No que se refere à avaliação do potencial de Cultivo de Peixes em Tanques-rede, 

o LAPAD tem realizado mensalmente um 

acompanhamento do desempenho dos 

peixes, através de biometrias, e da 

influência deste tipo de cultivo sobre o 

ambiente, através da coleta de amostras 

de água e sedimento para 

acompanhamento da qualidade da água e 

das comunidades bentônica e 

zooplanctônica. Os cultivos realizados 

com dourado e jundiá mostraram que, 

apesar da boa adaptação dos peixes ao sistema de cultivo, o crescimento dos 

peixes foi menor que o esperado, estando relacionado tanto às baixas 

temperaturas registradas no período de inverno quanto ao estresse causado por 

predadores e competidores durante o período de cultivo. Os novos experimentos 

planejados para os tanques-rede do reservatório de Itá foram implantados no 

final de maio, com o objetivo de investigar o potencial dessas espécies neste 

sistema de cultivo. 

A literatura indica que a 
produção intensiva de peixes 
em tanques-rede tem como 
resultado a produção 
excessiva de diversos 
resíduos, podendo levar à 
eutrofização e à alteração das 
características do corpo 
d’água. Dessa forma, a 
avaliação da capacidade de 
suporte do ambiente, que vem 
sendo executada, é de grande 
importância para o 
planejamento e a execução do 
projeto de manejo para este 
tipo de cultivo. 

 

A coleta das fichas fornecidas aos pescadores colaboradores da pesquisa 

referente ao subprojeto Avaliação da Produção Pesqueira foi realizada 

mensalmente, a fim de se obter os dados de suas capturas. Merece destaque a 

captura de cinco exemplares de pintado Pseudoplatystoma corruscans, um no 

município de Alto Bela Vista e outros quatro na localidade de Engenho Velho, 
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município de Concórdia, muito provavelmente oriundos de escapes de 

pisciculturas locais. A captura por Unidade de Esforço – CPUE registrada neste 

período foi de 0,48 kg/pescador/dia que, embora tenha representado um 

aumento da ordem de 77%, ainda é uma quantidade baixa se comparada com a 

de outros reservatórios brasileiros. 

É possível observar que os pescadores 

da região estão respeitando o período 

de defeso, não praticando a pesca. No 

final desse período foi realizado o 

recadastramento dos pescadores que 

colaboram com o LAPAD e 

cadastramento de novos colaboradores. 

Deve-se ressaltar que os trabalhos 
de Educação Ambiental têm se 
mostrado importantes para a 
conscientização da população 
lindeira e dos usuários do lago 
que fazem da pesca uma atividade 
de lazer ou de complementação 
alimentar. 

 

 

Em relação ao subprojeto Desenvolvimento de Tecnologia de Cultivo, houve a 

produção de alevinos para a continuidade dos trabalhos de pesquisa 

desenvolvidos pelo LAPAD. Após a seleção de reprodutores, foram realizadas 

desovas nas instalações do laboratório em Florianópolis (SC), das espécies 

Salminus brasiliensis (dourado), Prochilodus lineatus (curimbatá) e Rhamdia quelen 

(jundiá), em número suficiente para garantir uma produção expressiva de 

alevinos. A larvicultura destas espécies está sendo realizada no laboratório para 

assegurar o desenvolvimento de novos experimentos. 

As atividades de manutenção, referentes ao subprojeto Banco “in vitro” e “in 

vivo” vêm sendo realizadas na Estação Experimental de Caçador da EPAGRI 

(Caçador, SC), na Fazenda MAPIJU (Santo Amaro de Imperatriz, SC) e na 

Estação de Piscicultura de São Carlos (São Carlos, SC). Foi também realizada a 

captura de dezessete dourados adultos a jusante da usina, uma piava e um 
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curimbatá no Parque Estadual do Turvo, os quais irão compor o plantel de 

reprodutores do LAPAD. Novos esforços de captura serão realizados a partir de 

setembro de 2006 com o objetivo de aumentar o plantel de reprodutores do 

LAPAD e garantir a variabilidade genética do plantel.  

Fotos: LA
PA

D
 

 
Figura 01 – Auxiliar do LAPAD instalando rede de travessia Figura 02 – Equipe do LAPAD retirando 

rede de malha simples  
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Figura 03 – Manejo dos exemplares que compõem o 

plantel de reprodutores 
Figura 04 – Tanques-rede instalados no reservatório 

da UHE Itá 
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Figuras 05 e 06 - Biometria (peso e comprimento) do exemplar de dourado cf. Salminus brasiliensis estocados 

nos tanques-rede 

As coletas referentes ao subprojeto de Avaliação da Estratégia de Operação de 

Turbinas e Vertedouros sobre a Ictiofauna de Jusante foram realizadas no 

ponto conhecido como Saltinho, localizado 10 km a jusante da barragem de Itá 

(27˚13´ S, 52˚26´ W), o qual consiste em um estreitamento do rio formado por um 

canal próximo da margem esquerda e um lageado de pedras no restante da 

secção.  

A análise da distribuição de ovos e larvas coletadas neste local comprovaram sua 

importância como local de desova de peixes, visto que 99,9% dos ovos 

capturados encontravam-se nos primeiros estágios de desenvolvimento 

embrionário, entre zigoto e gástrula. Foi observada, nestas análises, uma 

correlação da atividade reprodutiva dos peixes com diversos fatores ambientais, 

como temperatura, fotoperíodo, pluviosidade, vazão e nível do rio. Em relação à 

vazão, parece haver uma faixa ideal que estimula a ocorrência de desova, visto 

que tanto vazões excessivas quanto muito baixas parecem inibir a desova.  
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Aparentemente, vazões entre 1.250 e 1.500 

m3/s parecem ser as que promovem um 

maior número de desovas, já vazões 

aproximadamente acima de 2.500 m3/s 

pareceram não ser adequadas para esse 

acontecimento. No entanto, a grande variação no padrão de chuvas observadas 

na região a cada ano, associada às alterações nos procedimentos operacionais 

adotados pelo empreendimento, exige que seja ampliado o período de análise 

para permitir a interpretação de situações repetidas, quando será possível a 

elaboração de hipóteses melhor fundamentadas. 

Os resultados obtidos até o 
momento evidenciam que os 
períodos estudados 
apresentaram padrão climático 
(chuva, temperatura e vazão) 
distintos, fragilizando a 
formulação de hipóteses. 

 

 

Em relação ao subprojeto de Biotelemetria de Peixes Migradores do Alto 

Uruguai, encerrado em Dezembro de 2005, foram marcados durante o 

transcorrer das atividades 45 dourados com radiotransmissores, sendo registrado 

o sinal de 64 dourados na área de estudo, uma vez que já existiam indivíduos 

com radiotransmissores no rio, oriundos de projeto anterior. Dentro da área 

estudada, os exemplares de dourado apresentaram movimento ascendente no 

período entre julho e fevereiro, e descendentes no período entre janeiro e julho, 

com maior movimentação em abril. 

Não foi observado o fenômeno de homing, porém foi detectado que os peixes 

tenderam a ocupar quatro áreas definidas no rio Uruguai ao longo do ano: na 

região de Itapiranga (SC), entre o rio Guarita e o Parque Estadual do Turvo; na 

região de Mondaí (SC), entre os rios do Mel e das Antas; na região de Caxambu, 

entre os rios Monte Alegre e Chapecó e, entre rio Irani e a barragem da UHE Itá. 

 



              
                                                                                                   Usina Hidrelétrica Itá 

 

 
Relatório Anual – Setembro/05 a Agosto/06  18 

Nas atividades de Monitoramento e Manejo da Ictiofauna estão envolvidos cerca 

de 25 profissionais. 

 Vínculo com as condicionantes 2.3, 2.4 e 2.7 da Licença Ambiental de Operação.   

Resgate de Peixes  

A empresa ERD Serviços é a responsável pelos trabalhos de resgate dos peixes à 

jusante do barramento. 

No período de abrangência deste relatório 

foram realizadas vistorias eventuais e 

inspeções de rotina em pontos pré-

determinados. 

O resgate de peixes, como 
atividade permanente e 
integrada ao gerenciamento da 
Usina, tem justificada 
importância quando 
correlacionado às necessárias 
manobras de operação. 

Entre 01 de setembro e 09 de novembro, 

em decorrência das fortes chuvas registradas que requereram manobras de 

vertedouro quase que diárias, foram realizadas 54 (cinqüenta e quatro) operações 

de resgate de peixes.  Foram resgatados 3.246 kg de peixes, com maior freqüência 

para mandis (41%) e pintados (30%). 

 

Além dos trabalhos diretamente ligados ao resgate de peixes, foram executados 

também: 

• vistorias a jusante com o objetivo de fiscalização e orientação educativa; 

• acompanhamento das atividades de campo junto com a equipe técnica do 

LAPAD, encarregada do programa de Monitoramento e Manejo da 

Ictiofauna.  

Estas atividades envolvem cerca de 15 (quinze) profissionais. 



              
                                                                                                   Usina Hidrelétrica Itá 

 

 
Relatório Anual – Setembro/05 a Agosto/06  19 

Fotos: ERD
 

 
Figura 07 – Resgate de peixe em função das 

manobras do vertedouro 
Figura 08 – Espécies resgatadas 

Repovoamento da bacia do rio Uruguai com espécies nativas  

As atividades de repovoamento da bacia do rio Uruguai, resultado do convênio 

firmado em 23 de dezembro de 2004, junto ao IBAMA, com as Bases Avançadas 

de Pesquisa de Painel/SC e Chapecó/SC, tiveram continuidade durante o 

período de abrangência deste relatório.   

As Bases Avançadas vêm desenvolvendo atividades concernentes ao estudo, 

manutenção e formação de plantel de reprodutores de espécies ícticas nativas, 

visando basicamente à reprodução das mesmas a fim de produzir alevinos para 

serem utilizados em repovoamentos de rios que compõem a Bacia Hidrográfica 

do Alto rio Uruguai. 

Assim, através da Base Avançada de Painel/SC, do 8º Pelotão de P. M. de 

Proteção Ambiental de Chapecó/SC, EPAGRI e AARUDIA (Associação dos 

Amigos do Rio Uruguai e Afluentes de Concórdia) foi efetuada a soltura de 

1.043.500 (um milhão quarenta e três mil e quinhentos) alevinos de Prochilodus sp. 
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(curimbatá), Rhandia sp. (jundiá) e Leporinus sp. (piava) que integram os principais 

níveis da cadeia trófica. 

 Vínculo com a condicionante 2.4 da Licença Ambiental de Operação.   

2. Observação das Condições Climatológicas 

Os trabalhos de monitoramento das Condições Climatológicas estão sendo 

realizados pelo CIRAM (Centro de Informações de Recursos Ambientais e 

Hidrometeorologia de Santa Catarina) da Empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI, que abrande de forma integrada a 

Usina Hidrelétrica Machadinho, também operada pela Tractebel Energia. 

As atividades desenvolvem-se normalmente por meio da coleta e da análise dos 

dados registrados em quatro estações meteorológicas localizadas nas 

proximidades do reservatório da UHE Itá, nos municípios de Concórdia, Itá e 

Celso Ramos no Estado de Santa Catarina e de Marcelino Ramos no Estado do 

Rio Grande do Sul.  

O monitoramento tem como objetivo principal avaliar possíveis mudanças ou 

anomalias climáticas na região da UHE Itá, ocorridas após a formação do lago, 

identificando as variáveis meteorológicas associadas a essas modificações. 

Os dados vêm sendo coletados através das estações automatizadas e 

transmitidos, via telemetria, para um servidor localizado na sede da EPAGRI, 

onde ficam armazenados em um banco de dados que permite a sua 

disponibilidade ao usuário.  

Cabe destacar que as condições hidrometerológicas verificadas na bacia do rio 

Uruguai apresentaram um quadro de estiagem constante neste ano de 2006. A 
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média das afluências naturais observadas no período de janeiro a setembro foi de 

somente 45% da média esperada. 

O mês mais crítico foi observado em maio/06 com somente 16% da média, sendo 

que, nos meses de verão situaram-se na faixa de 60% da média. No período de 

inverno, o mês com melhores vazões foi o de agosto/06, com 66% da média, 

devido a ocorrência de um único episódio de chuva mais intensa. 

A ocorrência desta estiagem na bacia do rio Uruguai, está associada ao fenômeno 

climático “La Nina”, que entre seus efeitos conhecidos, encontra-se a ausência de 

chuvas na região Sul do Brasil, por atuação prolongada de um bloqueio 

atmosférico que impede o avanço das frentes frias além do sul do Rio Grande do 

Sul. 

Os gráficos a seguir demonstram os registros de temperatura média, precipitação 

acumulada e vento médio obtidos em cada Estação monitorada, no período de 

setembro de 2005 a julho de 2006, destacando que, no mês de outubro/2005, a 

Estação de Celso Ramos deixou de registrar os dados.  
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Gráfico 01 – Temperatura média 
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Fonte: CIRAM/EPAGRI 

 

Gráfico 02 – Precipitação acumulada 
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Fonte: CIRAM/EPAGRI 
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Gráfico 03 – Velocidade média do vento 
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Fonte: CIRAM/EPAGRI 

 

 Vínculo com a condicionante 2.5 da Licença Ambiental de Operação.  

3. Observação das Condições Hidrossedimentológicas 

As atividades de Monitoramento das Condições Hidrossedimentológicas da fase 

implantação e pós-enchimento do reservatório foram concluídas em novembro 

de 2000. 

Em conformidade com o Manual de Gestão Ambiental e Sócio-Patrimonial – 

MGASP, os novos monitoramentos, na fase de operação, ocorrerão a cada cinco 

anos.  

Dessa forma, encontra-se em andamento o processo para a contratação dos 

trabalhos do referido monitoramento.  
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Cabe destacar que continuam sendo realizadas medições de cota nos postos 

fluviométricos, cujos dados servirão de suporte aos estudos de 

hidrossedimentometria.  

 Vínculo com a condicionante 2.5 da Licença Ambiental de Operação.  

4. Monitoramento e Controle da Estabilidade dos Taludes Marginais 

As atividades estão em andamento por meio dos serviços de inspeção técnica a 

campo pela empresa ARQUEGEO, alem do monitoramento bimensal efetuado 

pela equipe de meio ambiente da Tractebel Energia. 

O objetivo dos estudos de estabilidade de taludes marginais foi o de localizar e 

caracterizar as encostas críticas de acordo com seu grau de risco para, através de 

análises mais detalhadas, realizar a verificação da necessidade de serem 

elaborados projetos de engenharia e indicação de ações preventivas para estas 

áreas. 

Os estudos objetivaram indicar locais onde poderiam ser adotadas providências 

visando à preservação de vidas humanas, com a retirada temporária ou 

definitiva de moradores de áreas consideradas de alto risco, bem como a 

possibilidade de danos às estruturas da Usina.  

Durante o período de abrangência deste relatório foram realizadas duas 

inspeções de campo sendo a primeira em outubro de 2005 e a segunda em abril 

de 2006.  

Na campanha de outubro de 2005 foram percorridos todos os pontos 

instrumentados em 2000, identificados por meio de fotografias aéreas, os pontos 

localizados a jusante dos vertedouros, e incorporados, também, outros locais 
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onde foram constatados indícios de instabilidades das margens do reservatório, 

seja por erosão ou por mobilização de massas. Nesta campanha foram 

identificados e inspecionados 37 (trinta e sete) novos pontos.  

Em cada área selecionada para os estudos foram observados os seguintes 

parâmetros: 

• Existência de trincas de tração e/ou compressão no entorno da área 

estudada, capazes de serem relacionadas com movimentação do maciço; 

• Existência de intumescimentos na parte inferior do talude, denotando 

movimentos plásticos da encosta; 

• Ocorrência de surgências de água ou existência de fontes de água que 

pudessem estar saturando o maciço; 

• Existência de rastejo do solo caracterizado por movimentos que sejam 

refletidos pela gradual inclinação de árvores; 

• Existência de pequenos escorregamentos localizados no entorno do maciço, 

demonstrando movimentos restritos de massa; 

• Pesquisa de afloramentos de rocha indicativos da profundidade de solo; 

• Verificação da integridade dos instrumentos – cisalhômetros e marcos 

topográficos – instalados nos locais já instrumentados. 

O nível do reservatório, nesta campanha, 

encontrava-se praticamente na cota 370,00, 

após a ocorrência de chuvas intensas na 

região. O vertedouro mostrava vazões da 

ordem de 5.000 m

Embora tenha havido uma forte 
estiagem na região, não foi 
registrado qualquer tipo de 
reflexo nas encostas. 

 

3/s. 
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A verificação foi realizada com auxílio de lanchas, tendo sido percorrido todo o 

reservatório e seus maiores afluentes. 

Foto: A
RQ

U
EG

EO
 

 

Figura 09 – Mapa de localização dos pontos de amostragem 

Os resultados da inspeção realizada demonstraram que as áreas selecionadas no 

reservatório e consideradas como representativas na campanha de 2000, não 

apresentaram problemas maiores de estabilidade, afora pequenos 

escorregamentos e erosões localizados, originados, em sua maior parte, de 

descalçamento do talude em cortes de estradas que cruzavam a margem do 

reservatório.  

Os locais definidos como potencialmente críticos através da interpretação de 

fotografias aéreas, não demonstraram indícios significativos de movimentação de 
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grandes massas de solo no reservatório, embora se tenha verificada a ocorrência 

de alguns escorregamentos de pequeno porte, todos em solos coluvionares ou 

transportados. Face à pequena espessura de solo na maior parte do reservatório, 

essas áreas foram consideradas superficiais. 

Em relação a jusante da barragem, foram observados alguns escorregamentos de 

maior porte chegando a prejudicar o fluxo da água nestes trechos.  

A campanha de campo identificou também uma quantidade significativa de 

erosões marginais no reservatório, com ou sem escorregamentos associados, 

normalmente afetando solos residuais de basalto de pequena profundidade.  

Em abril de 2006 foi realizada nova 

campanha de campo, onde foi feita 

a inspeção em todos os pontos 

identificados anteriormente. Nesta 

campanha também foi realizada a 

identificação de novos pontos de 

instabilidade, ao longo do 

reservatório, em áreas que 

apresentaram basicamente erosões 

marginais.  

Os resultado

Figura 10 – Área “C” - Localização do 
cisalhômetro. Ao fundo marco topográfico para 

medição de recalques. 

 

Foto: A
RQ

U
EG

EO
 

s obtidos nesta campanha foram similares aos obtidos na campanha 

ados também escorregamentos de maior porte 

realizada em outubro de 2005.  

Nesta campanha foram observ

com mobilizações de solos coluvionares a jusante do reservatório, junto ao 
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Vertedouro I e próximo ao Vertedouro II, em alguns casos, prejudicando o fluxo 

de água.  

No Vertedouro I, os escorregamentos foram provocados pelo descalçamento de 

taludes devido a grandes descargas de água e à aspersão de gotículas ou “spray” 

do vertedouro, estendendo-se por uma extensão de 1.300 metros na margem 

esquerda.  

A jusante do Vertedouro II, a mobilização de massas foi originada pela 

instabilidade de massas saturadas e erosão marginal provocadas por ondas, não 

tendo sido ocasionado por manobras de vertimento. 

Fotos: A
RQ

U
EG

EO
 

 
Figura 11 – Local E-14 - Erosão marginal com 

pequenos escorregamentos da ordem de 4 metros.  
Figura 12 – Local E-30 - Talude em rocha com 

fraturamento paralelo à topografia. 
 

As inspeções anuais e os monitoramentos periódicos apontam que as áreas acima 

indicadas como potenciais pontos de instabilidade não apresentam problemas 

maiores, afora pequenos escorregamentos localizados e/ou eventuais, que não 

comprometem a segurança dos taludes, das instalações e/ou das comunidades 

lindeiras. 

 Vínculo com as condicionantes 2.5 e 2.9 da Licença Ambiental de Operação.



              
                                                                                                   Usina Hidrelétrica Itá 

 

 
Relatório Anual – Setembro/05 a Agosto/06  29 

5. Acompanhamento das Condições Sismológicas 

As atividades de Observação das Condições Sismológicas, nas cinco estações que 

compõem a rede, continuam sendo executadas pelo Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas – IPT (SP) e abrangem, de forma integrada, as UHE Itá e 

Machadinho, tendo sido realizadas ações rotineiras de operação e manutenção das 

estações sismológicas e de análise dos dados. A coleta dos dados é realizada por 

técnicos da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável do estado 

de Santa Catarina – FUNDAGRO. 

O método de análise utilizado para os estudos baseia-se nas técnicas atuais 

empregadas pela sismologia, desenvolvidas para a análise dos dados obtidos por 

meio de estações sismológicas digitais triaxiais, com a utilização de softwares 

específicos desenvolvidos para o uso em Work Station e microcomputadores. 

Os dados apresentados neste relatório se referem aos resultados das análises dos 

dados obtidos no período compreendido entre abril de 2005 e janeiro de 2006. 

Cabe destacar que a periodicidade dos relatórios do monitoramento sismológico é 

distinta do relatório anual. Portanto, os dados de fevereiro a agosto de 2006 

estarão contemplados no próximo relatório anual. 

Os epicentros identificados na área de abrangência da UHE Ita estão localizados, 

predominantemente, na metade inicial do reservatório, com uma maior 

concentração próxima da Estação IT9 . 
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Figura 13 – Mapa de localização das Estações Sismológicas e dos epicentros observados no período  

No dia 28 de novembro de 2005 foram registrados cinco eventos com epicentros 

nas proximidades do distrito São Luiz. O evento ocorrido às 07 h e 29 min (hora 

local) foi sentido pela população local e atingiu a magnitude de 2,3 ML2.  

O monitoramento sismológico tem mostrado que continuam ocorrendo eventos na 

área do reservatório, em quantidade pequena (neste período cerca de 50 eventos) e 

com predominância das magnitudes pequenas. A magnitude máxima observada 

neste período foi de 0,8 ML (excluindo-se o evento de 28 de novembro de 2005) e 

que continua próxima da média observada anteriormente. 

 Vínculo com a condicionante 2.5 da Licença Ambiental de Operação. 

                                                 
2 ML  Magnitude Local – escala (Richter) utilizada para medir sismos registrados numa 
distância de até 150 km da estação.   

Fonte: IPT / EPA
G

RI 
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6. Monitoramento das Águas Subterrâneas 

 A coordenação dos trabalhos de Monitoramento das Águas Subterrâneas vem 

sendo realizada pela empresa PROGEO, enquanto as medições de níveis e vazões 

e os serviços de amostragem (coletas) são de responsabilidade de empresa 

SOCIOAMBIENTAL, que atuam de forma integrada com a Usina Hidrelétrica 

Machadinho. As análises laboratoriais são realizadas pelo Laboratório 

ECOLABOR de São Paulo.  

Os trabalhos de campo compreenderam a realização das amostragens de água e a 

medição dos níveis e vazões dos poços, caracterizando um período aproximado 

de 11 dias de atividades de campo por campanha.  

As coletas amostras de água nos poços são enviadas ao final do dia para o 

laboratório. 

As principais atividades desenvolvidas durante o monitoramento são: 

• planejamento da logística de campo a ser executada nas medições de vazões 

e níveis, bem como na amostragem de água; 

• medições de vazão de bombeamento, níveis estático e dinâmico em campo; 

• amostragem de água nos poços selecionados; 

• avaliação dos resultados laboratoriais; 

• cálculo dos Balanços de massa e cargas,  

• confecção do relatório após o processamento das informações obtidas em 

campo.  
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Entre setembro/2005 e agosto/2006 foram realizadas 03 campanhas de 

monitoramento: campanha 31 – novembro/2005, campanha 32 – abril/2006 e 

campanha 33 – julho/2006. 

Na 31ª campanha realizada em novembro/2005, representantes da Prefeitura 

Municipal de Itá informaram que após algum tempo de bombeamento a água do 

poço termal do Balneário de Itá começa a apresentar resíduos. Nas campanhas 

subseqüentes procurou-se observar esta questão com mais cuidado, mas nada foi 

detectado.   

Fonte: PRO
G

EO
 /SocioA

m
biental 

Figura 14 – Mapa de localização dos poços 
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Na 32ª campanha, realizada em abril/2006, foi constatado que o poço frio 

IFSVA1Q, localizado no município de Severiano de Almeida, apresentou 

reduções mais significativas de nível estático. Além deste poço, foi verificada 

também uma redução menos significativa do nível estático em outros poços. Em 

função disto, alguns proprietários e usuários de poços demonstraram um 

descontentamento em relação aos trabalhos realizados pelo monitoramento por 

considerarem um desperdício de água. Com relação a este aspecto específico, os 

proprietários e usuários foram esclarecidos sobre a necessidade e importância 

deste tipo de procedimento. 

Devido a forte estiagem que atingia a região, na 33ª campanha foram realizadas 

apenas as medições de nível estático e a 

coleta de amostras, uma vez que estas 

atividades não provocam grande 

desperdício de água.  

A estiagem que assolou a 
região foi uma das mais fortes 
dos últimos anos.  

 

Para as 03 campanhas realizadas neste período foi verificado que os resultados 

tanto de níveis e vazões, como de qualidade da água foram considerados 

normais, quando comparados às campanhas anteriores e considerando o 

fenômeno de estiagem observado na região.  

Neste período foram monitorados 04 poços termais: ITITA1Q, localizado no 

município de Itá; ITCDA1Q e ITCDA2Q, localizados no município de Concórdia 

e ITMCR1Q, localizado no município de Marcelino Ramos. Em decorrência das 

características naturais do aqüífero foi observado nestes poços a presença de 

Sódio, Fluoreto, Sólidos Dissolvidos Totais em concentrações acima do permitido 

pela Portaria nº 518/04 (Padrões de Potabilidade), o que indica que a água destes 

poços não deve ser utilizada para o abastecimento doméstico com a finalidade do 
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consumo humano, conforme já verificado em períodos anteriores. Vale salientar 

que estas características não são conseqüências da formação do reservatório. 

Como nos resultados anteriores, foi verificado que entre os poços frios 

amostrados, boa parte vem apresentando concentrações de Coliformes Totais e, 

em algumas ocasiões, Coliformes Fecais. Em função disso os 

proprietários/responsáveis por estes poços estão sendo instruídos a fazerem a 

desinfecção da água antes do consumo. Cabe destacar que esta constatação já era 

observada na fase de pré-enchimento da UHIT e atualmente vem sendo 

observado um aumento na ocorrência, devido principalmente à falta de proteção 

sanitária nos poços. 

Quanto à variação do Nível Estático dos poços, foi possível observar que alguns 

deles mostram uma tendência de rebaixamento, fato que, provavelmente, está 

ligado à forte estiagem que atingiu a região no período em que as campanhas 

foram realizadas. 

A mesma tendência ao rebaixamento, com relação aos níveis estáticos, foi 

também observada nos níveis dinâmicos. A justificativa para este caso também 

está relacionada à forte estiagem.   

Nas últimas campanhas foi observado que, praticamente, não ocorreram 

alterações nas vazões medidas. As alterações mais evidentes observadas durante 

o período de monitoramento foram causadas por trocas de bombas. 
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Nas Figuras 15 e 16 são apresentados registros fotográficos do Monitoramento 

dos Aqüíferos da UHIT. 

Fotos: SocioA
m

biental 

  
Figura 15 - Coleta no poço termal ITCDA2Q – 

localizado no município de Concórdia 
Figura 16 - Coleta no poço frio IFCDA1Q – 

localizado no município de Concórdia 

 Vínculo com as condicionantes 2.5 e 2.10 da Licença Ambiental de Operação.   

7. Monitoramento das Águas Superficiais 

A coordenação dos trabalhos de Monitoramento das Águas Superficiais vem 

sendo realizada pela empresa SOCIOAMBIENTAL, incluindo também a 

responsabilidade dos serviços de amostragem (coletas). As análises laboratoriais 

estão sob responsabilidade do Laboratório ECOLABOR de São Paulo.  

Para o monitoramento das comunidades biológicas, as análises são realizadas 

pelo Laboratório de Ecologia de Águas Continentais do Departamento de 

Zoologia do Instituto de Biociências – FUNDIBIO.  
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Os trabalhos realizados seguem as metodologias de análise e de coletas descritas 

nos relatórios mensais, semestrais e anuais anteriormente emitidos e são 

desenvolvidos de forma integrada com a Usina Hidrelétrica Machadinho. 

Figura 17 - Coleta de profundidade no ponto UAc. 

5 a Agosto/06  

 
Figura 18 - Coleta superficial no ponto UJu2. 

 

Fotos: SocioA
m

biental 
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Fonte: SocioA
m

biental 

 
Figura 19 - Mapa de localização dos pontos de amostragem 
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Para este período notou-se a influência das condições climáticas e estacionais, 

onde persistiu um longo período de estiagem na área da bacia de contribuição, 

com reflexos nos níveis do reservatório 

e na operação da usina. Essa situação 

promoveu um aumento do tempo de 

residência das águas com efeitos no 

aumento na concentração de alguns 

dos parâmetros físico-químicos monitorados. Apesar deste fenômeno, os 

documentos emitidos durante o período (compreendendo as campanhas 

efetuadas entre setembro/2005 e agosto/2006) destacam que foi observada uma 

condição de pouca variação do nível d’água do reservatório. Esta variação foi 

obtida através do controle das vazões turbinadas baseadas nas vazões afluentes, 

o que proporcionou uma tendência de deplecionamento gradativo ao longo do 

tempo.  

Para o período monitorado 
observou-se a influência das 
condições climáticas, obtendo-se 
reflexos nos níveis do reservatório 
e na diminuição do tempo de 
residência das águas.  

 
 

Durante o período analisado, observaram-se relativos níveis de operação 

atingidos durante as campanhas (acima de 81% do volume útil), sendo que o 

menor nível registrado foi para a campanha de agosto/2006 (cota 367,51m 

correspondendo a 61% de volume de útil) e o maior de outubro/2004 (cota  

369,86 m correspondendo a 97,6% de volume útil).  

No período foram realizadas 12 campanhas de monitoramento da qualidade da 

água. 

De Setembro de 2005 a Janeiro de 2006 ocorreram campanhas mensais sucessivas 

nas 03 estações localizadas no reservatório, 02 pontos de jusante e campanhas 

trimestrais nos pontos dos tributários (15 estações). Para os parâmetros 
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biológicos foram realizadas análises trimestrais de fitoplâncton, zooplâncton e 

macroinvertebrados bentônicos. 

De Fevereiro de 2006 a Agosto de 2006 foram realizadas campanhas mensais em 

todos os pontos, sendo que para os tributários as campanhas foramintercaladas 

completas e, para viabilizar o cálculo do IQA, complemantados com parâmetros 

de nutrientes e produção biológica (clorofila a).  Em relação aos parâmetros 

biológicos foram realizadas análises mensais de fitoplâncton para os pontos do 

reservatório e de jusante e trimestralmente para zooplâncton (em todos os 

pontos) e macroinvertebrados bentônicos (para 07 pontos de tributários).  

Cumprindo as determinações da Licença de Operação, a partir de fevereiro de 

2006 foi iniciado o monitoramento da qualidade da água da Volta do Uvá onde 

foram realizadas análises locais, laboratoriais e biológicas na região de jusante do 

reservatório, em quatro pontos específicos. As campanhas são semanais com 

análises de nitrogênio, fósforo e parâmetros de campo. Além dessas atividades 

são realizadas mensalmente as análises complementares dos parâmetros 

necessários para o cálculo do IQA. 

Para os parâmetros biológicos foram realizadas 09 campanhas para fitoplâncton, 

04 análises para zooplâncton e 04 para macroinvertebrados bentônicos no 

reservatório e tributários e 05 análises de fitoplâncton para a Volta do Uvá.  

Nos relatórios mensais emitidos no período são apresentados os dados relativos 

à realização das campanhas, as impressões de campo com planilha de dados 

coletados in situ, perfis de temperatura e oxigênio dissolvido na coluna d’água do 

reservatório, memórias fotográficas das campanhas e apresentados os resultados 

para os parâmetros biológicos referentes às campanhas de outubro de 2005, 
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dezembro de 2005, janeiro de 2006 e fevereiro de 2006, marco de 2006 e abril de 

2006. Os resultados dos parâmetros biológicos para os meses de maio a agosto de 

2006, ainda não foram processados pelo laboratório responsável, e somente serão 

analisados quando do seu recebimento e, conseqüentemente, seus resultados 

apresentados no próximo Relatório. 

A partir de fevereiro de 2006 foram monitorados todos os pontos do reservatório 

mensalmente. Entretanto, para os pontos dos tributários foram focados 

parâmetros mais representativos e de relativa variabilidade, para viabilizar um 

acompanhamento mais freqüente dos mesmos. Semestralmente, foram 

analisados os parâmetros na sua totalidade, incluindo também os parâmetros de 

metais pesados. Para o caso dos pontos de reservatório as análises continuam 

mensalmente com parâmetros reduzidos de metais pesados e semestralmente é 

realizada uma bateria de análise completa para esse parâmetro. 

Para a aplicação dos índices de qualidade da água para o reservatório (IQAR) o 

fitoplâncton foi determinado entre setembro de 2005 a janeiro de 2006 

trimestralmente em conjunto com o zooplâncton e macroinvertebrados 

bentônicos. A partir de fevereiro de 2006 estas análises foram mensais para o 

fitoplâncton e trimestrais para o zooplâncton e organismos bentônicos. 

Os resultados obtidos demonstram que, de maneira geral e a exemplo dos anos 

de 2004 e 2005, a avaliação reflete um padrão de comportamento da temperatura 

e do oxigênio dissolvido, indicando condições de homogeneidade térmica na 

coluna d´água. Para o oxigênio dissolvido não ocorreu estratificação na coluna  

d’água para a maioria dos meses do período analisado. Somente para o mês de 

julho de 2006 foram observadas condições de anoxia na coluna d´água, com perfil 

clinogrado e forte oxiclina da porção intermediária e fundo do reservatório.  
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De julho de 2005 a outubro de 2005 observou-se condições da zona eufótica 

reduzida até com comportamento de mistura ao longo da coluna d´água 

(característico da estação de inverno), entretanto, de novembro de 2005 a maio de 

2006 foram observadas condições de transparência bastante elevadas causadas 

pela estiagem ocorrida na região. Para o primeiro período de reduzida 

transparência ocorrem valores de alguns parâmetros mais elevados como o 

nitrogênio, causados pelos pulsos de precipitação e maiores cargas de sólidos e 

matéria orgânica afluente neste período. Logo após, com a estiagem, estes valores 

estabilizaram e reduziram.  

A condutividade mantém-se com valores médios em torno de 60 a 100 uS/cm² 

para o conjunto de pontos, sendo mais elevadas nos principais tributários. 

Quanto à variação dos principais parâmetros físico-químicos, continua-se a 

verificar conforme ano anterior, que ocorre uma variabilidade de condições 

relacionadas às descargas dos tributários onde pode ser observada relativa carga 

poluidora, como no caso do tributário 

Lajeado dos Queimados, onde os 

valores da condutividade, a 

concentração dos principais nutrientes 

(fósforo e nitrogênio) e seus compostos, e a colimetria apontam concentrações 

elevadas para quase todo o período, o que também é verificado nos resultados 

das análises para os tributários Rancho Grande e Jacutinga-Fragosos, onde 

inclusive se verifica permanentemente a proliferação de macrófitas aquáticas e a 

presença significativa das comunidades planctônicas. 

A concentração de matéria 
orgânica propicia a formação de 
bancos de macrófitas aquáticas, 
principalmente nos afluentes do 
corpo do reservatório. 

 

Do ponto de vista biológico observa-se nas águas do reservatório uma média a 

alta variedade e densidade de algumas espécies de algas, sendo que alguns 
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grupos de espécies são predominantes. A Classe das diatomáceas ocorreu sempre 

em maior  freqüência por todo o período, seguida pelas clorofíceas e criptofíceas 

que tem a sua ocorrência variável ao longo do ano. As cianofíceas estão presentes 

em todos os pontos, com maior abundância para aqueles pontos localizados 

próximos as embocaduras dos tributários e áreas de transição, como o ponto TQJ, 

TRGJ, TN, UCA, UAC e nos pontos UJU1 e UJU2.  

As espécies que se destacaram em termos de abundância no período foram 

Concinodiscus lacustris e Ciclotella stelligera, na classe das Bacillariophyceae 

(diatomáceas); Cryptomonas sp. Na Classe das Cryptophyceae; Scenedesmus spp. e 

Sphaerocystis spp. na Classe das Chlorophyceae e Microcystis aeruginosa , Anabaena 

spp. e Cylindropermopsis raciborskii na Classe das Cyanophyceae.  

Nos tributários há maior ocorrência das comunidades zooplanctônicas de 

protozoários e outros invertebrados, que estariam indicando alterações da 

qualidade das águas por enriquecimento com matéria orgânica nos principais 

tributários do reservatório.  

Com o objetivo de avaliar-se de uma maneira conjunta e comparativa a 

qualidade da água dos diversos pontos amostrados, utilizou-se a metodologia do 

Índice de Qualidade da Água – IQA (CETESB, 2002) obtendo-se a classificação 

das águas dos pontos de montante, jusante e tributários do reservatório da UHIT. 

De acordo com os resultados obtidos, quase todos os pontos receberam 

classificação “ÓTIMA ou BOA”, no período avaliado, com exceção do ponto 

TQM (Lajeado dos Queimados) com médias neste período igual a 47 e com 

campanhas durante o ano de baixas pontuações (classificação ACEITÁVEL). Os 
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parâmetros analisados nos pontos de coleta mantêm as águas dos tributários e do 

reservatório como Classe II pela Resolução CONAMA Nº. 357/05.  

Os pontos de entrada e saída do reservatório possuem qualidade de água 

bastante similar (classificação “ótima”). 

Em relação ao período anterior (2004/2005) os valores médios do IQA foram 

praticamente os mesmos, com um pequeno desvio positivo para o período atual. 

Em relação ao ponto TF, TQM, TN e UJU1 foram obtidos valores menores nos 

períodos atuais. 

Para a Volta do Uvá os valores de IQA são elevados e próximos à faixa de 

classificação “ótima”. Entretanto, em função das condicionantes ambientais da 

Licença de Operação, as análises visuais e das rotinas semanais de controle da 

qualidade da água de jusante determinaram a necessidade da abertura dos 

vertedouros em quatro situações nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 

2006 cujo fator preponderante para a execução dessa operação foi a presença de 

algas neste trecho.  
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Tabela 01 - IQA dos pontos de monitoramento de qualidade da água da UHE Itá 
2005/2006 

Legenda: Fonte: Socioambiental 

 

 
 
 
 

Gráfico 04 - IQA dos pontos de monitoramento de qualidade da água da UHE Itá 
2005/2006 

 IQA - UHIT

0

20

40

60

80

100

set/05 out/05 nov/05 dez/05 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06

IQ
A

UMO TA TP TRGM TRGJ TQM
TQJ TD TJM TF TJJ TN
UJu1 UJu2 Ótimo Bom Aceitável Ruim

 
Fonte: Socioambiental  
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Gráfico 05 - IQA – Volta do Uvá – UHE Itá - 2006 
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Fonte: Socioambiental 

 

Para o Índice de Qualidade da Água de Reservatórios - IQAR, está sendo 

utilizada metodologia desenvolvida pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP 

em 2001, onde, além das características físico-químicas da água, são analisados 

parâmetros biológicos. Os resultados indicam um reservatório classificado como 

Moderadamente Degradado, Classe III, tendendo a Pouco Degradado – Classe II. 

Inclusive apresentado classificação de classe II em diversas campanhas para o 

ponto UCA e UAC. Dentre os pontos do reservatório, o ponto UCE apresenta 

uma pequena diferença do índice em relação aos demais. Os resultados mostram 

que, diferentemente do ano anterior, houve melhora na qualidade da água do 

reservatório, uma vez que as pontuações reduziram, tendo sido registrado um 

reservatório “pouco degradado” para este último período, quando para o 
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período anterior era classificada entre “moderadamente e criticamente 

degradado”. 

Gráfico 06 - IQAR dos pontos de monitoramento de qualidade da água de UHIT – 
2005/2006
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Fonte: Socioambiental  

O monitoramento também revela que o reservatório esteve sujeito a uma entrada 

considerável de nutrientes e compostos orgânicos através de alguns dos seus 

principais tributários, entretanto isto foi atenuado em virtude da estiagem 

registrada na região. A tendência é que tão logo ocorra o restabelecimento das 

condições de precipitações normais estas cargas venham a aumentar, causando 

reduções inclusive nos índices de qualidade da água (IQA e IQAR). 

Em abril de 2006 foi realizada, juntamente com a campanha mensal, uma coleta 

no rio Queimados, em três pontos próximos ao banco de macrófitas (antes, no 

meio e após o banco). Estas amostras indicaram que as concentrações de Fósforo 
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Total (1.661,6μg/L), Amônia (4,1mg/L) e Nitrogênio Total (15,6mg/L) estavam 

bastante elevadas , no ponto a montante do banco de macrófitas, diminuindo 

consideravelmente junto ao banco, mas ainda com concentrações elevadas e 

reduzindo significativamente (Fósforo Total – 107,2μg/L; Amônia – 0,1mg/L e 

Nitrogênio Total – 1,2mg/L) no ponto a jusante do banco de macrófitas. 

Estes dados indicam que as macrófitas funcionam como um “filtro”, que retêm 

grande parte dos nutrientes existentes no rio Queimados. 

No segundo semestre de 2005 teve início o enchimento de 02 reservatórios na 

bacia do rio Uruguai, a montante da UHE Itá: em julho o reservatório da UHE 

Barra Grande e em outubro o da UHE Campos Novos. Quanto à qualidade da 

água não foi registrada nenhuma alteração em função destes eventos. 

Em junho de 2006 ocorreu um outro episódio importante, que foi o vazamento 

seguido pelo rompimento dos túneis de desvio da UHE Campos Novos, que 

também não ocasionou, até o momento, efeitos significativos na qualidade da 

água da UHE Itá. 

 Vínculo com as condicionantes 2.2 e 2.5 da Licença Ambiental de Operação. 

8. Acompanhamento e Controle de Macrófitas Aquáticas 

O acompanhamento e controle das Macrófitas Aquáticas no reservatório da UHE 

Itá é feito através de vistorias mensais, em conformidade com as recomendações 

do Plano de Manejo elaborado pela empresa EcoSafe Agricultura e Meio 

Ambiente. 
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Estas vistorias abrangem os principais pontos de proliferação de macrófitas 

(Figura 20), caracterizados pelo 

recebimento de grande aporte de 

nutrientes e localizados nos principais 

afluentes do rio Uruguai, no Âmbito do 

reservatório, quais sejam: rio Fragosos, 

rio Queimados, rio Jacutinga, rio Rancho Grande, rio Novo e rio Entre Rios. 

O volume e a qualidade da água 
do reservatório estão diretamente 
relacionados com a formação de 
bancos de macrófitas, 
principalmente nos tributários. 

 

 

 Fonte: ECO
SA

FE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Localização geográfica das ocorrências de proliferação de macrófitas aquáticas registradas nas 
margens do reservatório da UHE Itá. 

No período de abrangência deste relatório foi dado ênfase para a retirada 

mecânica de macrófitas aquáticas em cujos rios (Rancho Grande, Fragosos e 

Queimados) a área de cobertura apresentava-se em torno de 45 ha. No processo 

de retirada mecânica das macrófitas aquáticas foram respeitadas todas as 

medidas de segurança do trabalho, tendo sido mobilizados os seguintes recursos: 
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Pessoal 

• 01 coordenador geral; 

• 01 biólogo; 

• 04 marinheiros; 

• 03 motoristas; 

• 01 auxiliar de serviços; 

• 01 operador do equipamento garra; 

• 01 equipe de vigilância. 

Equipamentos 

• 04 Barcos de alumínio e motor de 25 hp, equipados com grade para o 

recolhimento de macrófitas; 

• 01 Barco de alumínio e motor de 25 HP para apoio; 

• 03 Caminhões caçamba traçados; 

• 01 Caminhão garra; 

• 01 Retro escavadeira; 

• 02 Veículos 4x4. 

Os trabalhos de retirada mecânica das macrófitas aquáticas como um todo, 

abrangeu as etapas de: 
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1. Retirada Mecânica 

Fotos: LA
G

O
 A

ZU
L 

  
Figura 21 - Vista do porto de retirada de material Figura 22 - Condução do material com barcos até o 

porto de retirada  

2. Compactação; 

Fotos: LA
G

O
 A

ZU
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Figura 23 - Retroescavadeira compactando o material 

na pista 
Figura 24 - Macrófitas compactadas na pista, prontas 

para embarque para o depósito 
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Assim, no período compreendido entre os meses de outubro de 2005 e março de 

2006, foram desenvolvidas ações efetivas para a redução das áreas de 

proliferação nos rios Fragosos, Queimados e Rancho Grande (Figuras 27, 28 e 29). 

 

3. 

Figura 25 – Material sendo carregado para o depósito 

Estocagem

l – Setembro/05 a Agosto/06 

 

 
Figura 26 – Vista Geral do depósito final de 

macrófitas 
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Após a conclusão da operação de retirada de macrófitas, a EcoSafe, empresa 

especializada contratada para avaliação do Programa de Acompanhamento e 

Controle das Macrófitas Aquáticas, emitiu parecer técnico, do qual pode-se 

destacar: 

“a intervenção mecânica foi absolutamente necessária para o controle das 

macrófitas nestas regiões,  onde o  reservatório recebe cargas eutrofizantes e há 

um profuso crescimento das macrófitas aquáticas, formando extensas e densas 

colonizações de plantas flutuantes, onde se destacam o aguapé (Eichhornia 

crassipes), a alface-d’água (Pistia stratiotes) e a marrequinha (Salvinia spp); 

. 

“Na área de descarte, a equipe desenvolveu sistema de manejo que incrementou 

a rapidez da secagem e decomposição da biomassa, reduzindo os riscos de 

formação de chorume. Foi possível verificar também vigoroso crescimento de 

vegetação pioneira, com destaque para Solanum mauritianum, contribuindo 

para uma rápida recuperação espontânea da vegetação nativa nesta área”; 

. 

“Finalmente, somos de parecer que a colheita atingiu os propósitos de controle 

das macrófitas aquáticas, reduziu os riscos que estas proporcionavam e foi 

executada com cuidados quanto aos operadores e ao meio ambiente”.  

. 

Cabe destacar que o monitoramento das macrófitas aquáticas tem se 

caracterizado pelo esforço conjunto de 

todas as equipes técnicas que executam 

atividades correlacionadas aos 

monitoramentos ambientais no 

reservatório, através do registro e 

comunicação de qualquer ocorrência destas plantas nas suas respectivas áreas 

físicas de trabalho. Este procedimento de trabalho tem permitido, além da maior 

As ações de todas as equipes 
técnicas envolvidas com as 
diversas atividades de 
fiscalização ambiental são 
importantes para o controle e 
monitoramento das macrófitas.  
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freqüência nas vistorias, também, a maior cobertura e controle na área do 

reservatório.  

 Vínculo com a condicionante 2.5 da Licença Ambiental de Operação.

9. Formação de Faixa Ciliar 

Dando continuidade aos trabalhos de recuperação da faixa ciliar no reservatório, 

foram recentemente contratados os serviços de execução e monitoramento para a 

REVEGETAÇÃO DA MATA CILIAR DO RESERVATÓRIO DA UHE ITÁ. 

A metodologia a ser utilizada foi proposta a partir da caracterização da área do 

projeto, após serem identificados os seguintes aspectos: levantamento da 

biometria e paisagem, elaboração de banco eletrônico de dados, identificação das 

tipologias em mapa georreferenciado e levantamento documental da 

implantação da faixa ciliar. Além destes dados, foram identificados fatores 

bióticos e abióticos que pudessem interferir no sucesso do trabalho, que terá 

duração de três anos, tendo como meta o plantio de 368 mil mudas. 

A partir dos resultados obtidos no trabalho de campo, as tipologias foram 

classificadas de acordo com o nível de regeneração natural e/ou reflorestamento 

das margens durante a pesquisa, conforme apresentado na Tabela 02. Assim, 

foram delimitados geograficamente os limites das áreas problemas e 

estabelecidos subsistemas que interagem espacial, temporal e juridicamente. 
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Tabela 02 – Quantitativo das Tipologias da Área de Intervenção 

Identificação Tipologia Área (ha) Representatividade (%) 

1 Capoeira +sucessão 742,82 33,60 
secundária 

2 Capoeirinha 631,71 28,37 

3 Pastagem 835,73 37,53 

4 Degradadas 11,15 0,50 

Total - 2.226,41 100 

Fonte: Tractebel Energia  

Para cada tipologia encontrada foi proposta uma metodologia de intervenção, 

baseada nas experiências de Aumond (2005): 

• Intervenção na área tipo 1 - capoeira + sucessão vegetal secundária 

Nas áreas identificadas sob esta tipologia, não se sugere intervenção antrópica 

direta, somente um plano de comunicação, pois, por se tratar de áreas com 

estágios de regeneração natural de florestas e outras formas de vegetação, assim 

como importantes na disseminação de sementes das espécies nativas, e de valor 

no abrigo à fauna autóctone, devem ser preservadas.  

• Intervenção na área tipo 2 - capoeirinha 

Nesta área foi proposto adensamento florestal. A escolha das espécies para o 

plantio deve ter como partida estudos da composição florística da floresta antes 

do alagamento do reservatório (Jagmin, 1989) e diagnóstico da vegetação da área 

de preservação permanente da UHE Ita (Tractebel, 2003). Na área de capoeirinha, 

indica-se o enriquecimento da vegetação, uma vez que existe regeneração e a 

intervenção se dá no sentido de acelerar este processo. 
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• Intervenção na área tipo 3 - pastagem 

Nesta área, os meios de regeneração natural são restritos por causa da 

competição das gramíneas, por isso, propõe-se reflorestamento, ainda que em um 

espaçamento maior do que o utilizado em reflorestamentos comerciais. Deverá 

ser priorizada a utilização de espécies ameaçadas de extinção em Santa Catarina 

e no Rio Grande do Sul. 

• Intervenção na área tipo 4 - áreas degradadas 

A proposta é considerar uma área degradada como um sistema 

organizacionalmente aberto com uma estrutura dissipativa, em que flui matéria e 

energia, mas o sistema mantém sua estrutura estável. A principal tarefa neste 

caso consiste em obter a internalização da matéria e energia no sistema. A 

estratégia adequada é levar o sistema, isto é, a área degradada, ao fechamento, 

induzindo à introspecção das variáveis ecológicas de forma a aumentar o fluxo 

de matéria e energia internamente no sistema. O seu fechamento conduz a uma 

maior variabilidade ambiental que facilita o estabelecimento e aumento da 

biodiversidade, produção de biomassa e auto-sustentabilidade 

A revegetação se instalará mais rapidamente, intervindo-se com a sinergia 

humana em todos as etapas da compartimentação geo-ecológica, incluindo-se a 

irregularização morfológica do terreno com criação de micro-morfologias 

(rugosidades), provocando-se a variação da insolação e sombreamento, erosão e 

sedimentação, enfim, gerando-se a diversidade física e variação dos demais 

fatores ecológicos, como conseqüência da maior variabilidade de micronichos 

disponíveis. Dessa forma, poderão ser aumentadas as interações e inter-relações 

entre os elementos que compõem o ecossistema local. 

 Vínculo com as condicionantes 2.5 e 2.6 da Licença Ambiental de Operação. 
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10. Monitoramento Hidrometeorológico 

Os dados hidrológicos (médias diárias), relacionados ao nível do reservatório, 

vazões turbinadas e vazões vertidas, referentes ao período de setembro/2005 a 

agosto de 2006, são apresentados nos gráficos a seguir: 

Gráfico 07 – Nível do Reservatório 

UHIT - Nível do Reservatório [m]
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Fonte: Setor de Hidrologia da Tractebel Energia  

Gráfico 08 – Vazão Turbinada 

UHIT - Turbinado [m3/s]
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Fonte: Setor de Hidrologia da Tractebel Energia  

 

 

 

 

 

 

 



              
                                                                                                    Usina Hidrelétrica Itá 

   

  
Relatório Anual – Setembro/05 a Agosto/06  60 

Gráfico 09 – Vazão Vertida 

UHIT - Vertimento [m3/s]
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Fonte: Setor de Hidrologia da Tractebel Energia  

 Vínculo com a condicionante 2.5 da Licença Ambiental de Operação. 

11. Unidade de Conservação 

Foi assinado contrato pelo Consórcio Itá, Fundação do Meio Ambiente do Estado 

de Santa Catarina – FATMA e a 

empresa Socioambiental, para 

operação do Parque Estadual Fritz 

Plaumann, localizado no 

município de Concórdia/SC. 

Entre as diversas atividades que 

estão sendo executadas, pode-se 

destacar: 

• Contratação dos projetos 

executivos para portaria, 

adequação do acesso interno, ampliação do estacionamento, reforma do 

Centro de Visitantes, construção de cabana e porto para embarcação e 

ampliação do sistema de abastecimento de água; 

Figura 30 – Detalhe da assinatura do contrato 
entre o Consórcio Itá, FATMA e Socioambiental 

Foto: Tractebel Energia 
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• Análise de viabilidade técnica para implantação de internet e rádio no 

Parque; 

• Inventário preliminar de trilhas; 

• Contratação dos projetos executivos das Trilhas do Lajeado Cruzeiro, do 

Mirante, das Marrequinhas e da 

Canafístula; As atividades de Educação 

Ambiental são um instrumento 

importante para a 

conscientização da população que 

freqüentará o parque. 

• Elaboração de Informativo, 

visando divulgar as atividades a 

serem desenvolvidas no Parque. 

 

Fonte: Consórcio Itá 

 
Figura 31 – Fac-símile do Informativo do Parque Estadual Fritz Plaumann 
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Em 07 de outubro de 2005, foram reiniciadas as tratativas com a Prefeitura de 

Marcelino Ramos/RS para implantação do Parque Teixeira Soares.  Em maio de 

2006, ocorreu uma reunião com a FEPAM/RS para tratar do assunto em 

referência. 

Deve ser destacado, ainda, que por solicitação da Prefeitura Municipal de 

Severiano de Almeida/RS e com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente do 

Estado do Rio Grande do Sul, foi doada pelo Consórcio Itá ao município uma 

área de 15,7 ha para criação de um Parque Municipal. 

 Vínculo com a condicionante 2.13 da Licença Ambiental de Operação. 

12. Recomposição de Áreas da Obra 

O projeto foi concluído em 2001, com o encerramento da obra da Usina (relatório 

detalhado foi enviado anteriormente ao IBAMA). 

Em 2002 foi feita a recomposição das áreas dos escritórios, completando a 

cobertura vegetal sobre toda a área da Volta do Uvá. 

Complementarmente ao processo descrito acima, nos meses de outubro e 

novembro de 2005 foi iniciado novo trabalho de recuperação de áreas da obra, 

onde foram selecionadas cinco locais para plantio, totalizando 23,1 ha. As 

primeiras covas foram abertas, tendo sido esperado o tempo para a incorporação 

do adubo químico e orgânico e a época ideal para plantio.  

Assim, em junho de 2006 foram plantadas 4.364 mudas (média de 188 

mudas/ha), cujos tamanhos variaram entre 0,40 m e 1,5 m. O Quadro 01 

apresenta as espécies e as quantidades utilizadas: 
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Quadro 01 – Espécies e quantidades utilizadas no projeto de recomposição 

Nome comum Nome Científico Quantidade (unid.) 
Angico vermelho Parapiptadenia rígida 242 
Araçá  Psydium catlleianum 589 
Aroeira vermelha Schinus terebentifolius 400 
Bracatinga Mimosa scabrela 50 
Canafístula Senna multijuga 99 
Cereja Eugenia involucrata 4 
Canela amarela Nectandra lanceolata 96 
Goiabeira Psydium guajava 213 
Guabijú Myrciaria pungens 4 
Guabiroba C. xanthocarpa 4 

Guajuvira Patagonula americana 150 
Ingá-feijão Ingá marginata 381 
Ipê amarelo Tabebuia chrysotricha 75 
Ipê roxo Tabebuia avellanedae 5 
Jaboticaba Mirciaria trunciflora 4 
Jacarandá mimoso Jacarandá mimosaefolia 423 
Jambolão Syzygium cumini 256 
Leucena Leucena leucocephala 533 
Paineira Chorisia speciosa 144 
Paca-de-vaca Bauhinea variegata 335 
Pitanga Eugenia uniflora 4 
Rabo-de-bugio L. muelbergianus 10 
Timbaúva E. contortisiliquum 15 
Tipuana Tipuana tipu 108 
Uvaia Eugenia pyriformis 4 

TOTAL 4.364 
 Fonte: CDA 

A Figura 32 apresenta as áreas que estão sendo recuperadas. Posteriormente, 

cada área será apresentada detalhadamente. Ressalta-se que as imagens 

apresentam breve histórico (1997, 2001 e 2006) das áreas que estão sendo 

recuperadas. 
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Foto: CD
A 

 
Figura 32 – Vista geral das áreas que estão sendo recuperadas 

 
 
 Fotos: CD

A 

  
Figura 33 – Área 1 – Setor de oficina mecânica e 

almoxarifado da empreiteira (CBPO) - 1997 
Figura 34 – Área 1 – Setor de oficina mecânica e 

almoxarifado da empreiteira (CBPO) - 2001 
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Fotos: CD
A 

  
Figura 35 – Área 1 – Setor de oficina mecânica e 

almoxarifado da empreiteira (CBPO) - 2006 
Figura 36 – Área 2A e 2B – Estoque de transição 

(atual mirante) - 1997 Fotos: CD
A

  
Figura 37 – Área 2A e 2B – Estoque de transição 

(atual mirante) - 2001 
Figura 38 – Área 2A e 2B – Estoque de transição 

(atual mirante) - 2006 Fotos: CD
A 

  
Figura 39 – Área 3: Central de britagem e central de 

concreto da empreiteira - 1997 
Figura 40 – Área 3: Central de britagem e central de 

concreto da empreiteira - 2001 
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Fotos: CD
A 

  
Figura 41 – Área 3: Central de britagem e central de 

concreto da empreiteira - 2006 
Figura 42 – Área 3: Central de britagem e central de 

concreto da empreiteira - 2006 Fotos: CD
A

  
Figura 32 – Área 4 – Área da montadora 

eletromecânica (Tenenge) - 1997 
Figura 44 – Área 4 – Área da montadora eletromecânica 

(Tenenge) - 2006 Fotos: CD
A 

  
Figura 45 – Área 5 – Estoque de rocha da empreiteira - 

1997 
Figura 46 – Área 5 – Estoque de rocha da empreiteira 

- 2006 
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A primeira manutenção do plantio foi realizada em agosto de 2006, 

principalmente para refazer os coroamentos com a finalidade de proteger as 

mudas das espécies invasoras. Está previsto o replantio de mudas e 

monitoramento constante nessas áreas. 

Além disso, e com o objetivo de dar um tratamento paisagístico no acesso à Usina 

(do trevo da RS-420 até a Casa de Força), foram plantadas mais 109 mudas, 

dentre elas caliandras, azaléias e hortênsias, numa extensão de 1.400 metros. 

Fotos: CD
A

  

Figuras 47 e 48 – Aspectos dos trabalhos de arborização e paisagismo do acesso à Usina - 2006 
 

Vale registrar que em outubro de 2005 foi inaugurado o Posto de Polícia 

Ambiental próximo ao portão de entrada da Casa de Força. Nessa ocasião, em 

uma área de 85 m² gramada, foram plantadas 18 espécies da flora local. 
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Fotos: CD
A 

  

Figuras 49 e 50 – Vista do Posto da Polícia Ambiental 
 

Outra ação realizada para proteger áreas foi a recomposição dos taludes à jusante 

dos diques 1 e 2. No ano de 2000 foi realizado hidrossemeadura nesses locais e de 

dezembro de 2005 a maio de 2006 foi realizado plantio de gramínea, com 

colocação de terra e adubo. O tamanho total da área trabalhada foi de 30.000 m². 

A manutenção (incluindo irrigação) está prevista até dezembro de 2006. 

Fotos: CD
A 

  

Figura 51 – Vista do revestimento vegetal do talude 
de jusante do Dique 1 

Figura 52 – Vista do revestimento vegetal do talude de 
jusante do Dique 2 
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III – GESTÃO PATRIMONIAL  

A Gestão do Patrimônio Físico compreendido pelas áreas adquiridas para a 

formação do reservatório da UHE Itá, aqui entendidas como as áreas alagadas, a 

área de preservação permanente e as áreas remanescentes, é realizada através do 

monitoramento físico e da aplicação de medidas sistematizadas de controle que 

tem como objetivo a criação e manutenção do cadastro patrimonial histórico, a 

fiscalização da área do reservatório, a consolidação da Área de Preservação 

Permanente e a avaliação do melhor uso para as Áreas Remanescentes. 

Todos os procedimentos da Gestão Ambiental estão conceituados e obedecem às 

recomendações contidas no Manual de Gestão Ambiental e Sócio-Patrimonial - 

MGASP .  

As atividades de Fiscalização Ambiental têm se revelado de fundamental 

importância para o controle e a ordenação dos vários usos e ocupações das 

margens do lago e, embora consideradas normais em qualquer outro tipo de 

reservatório, as ocorrências de irregularidades são de significativa freqüência.  

É importante registrar que as atividades de Fiscalização Ambiental envolvem 

também aquelas relacionadas à Gestão do Uso das Margens da área do 

reservatório e à Gestão do Patrimônio Imobiliário. 

Na UHE Itá, os trabalhos relacionados à Gestão Patrimonial estão sendo 

executados através da Fiscalização Ambiental e Patrimonial, cujas atividades se 

caracterizam por vistorias locais nas áreas do entorno do reservatório. 
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• FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL 

Com o objetivo de reduzir ao mínimo possível a ocorrência de danos e crimes 

ambientais em toda a área do reservatório da UHE Itá, a atividade de 

Fiscalização Ambiental e Patrimonial vem sendo desenvolvida, desde 2002, pela 

Empresa Lago Azul, cujos técnicos já estão perfeitamente familiarizados com a 

região e detêm amplo conhecimento das áreas do reservatório e adjacências. 

Esta atividade de Fiscalização busca, também, coibir a ocupação irregular e ilegal 

das áreas remanescentes e da Área de Preservação Permanente, propiciando 

nesta, o desenvolvimento da faixa ciliar, através da regeneração natural ou do 

crescimento das espécies nativas introduzidas ao longo do perímetro do lago.  

Os procedimentos de fiscalização vêm obedecendo, ao longo desse período, ao 

planejamento elaborado no início do contrato, baseado nas atividades específicas 

de monitoramento de cada atividade detalhada no MGASP e observando as 

seguintes diretrizes: 

• Vistorias periódicas de rotina e especiais, sempre que assim for requerido, por 

água e/ou por terra, em cada um dos setores do reservatório; 

• Identificação e registro das ocorrências, em conformidade com a sua 

característica: 

- Ambiental: danos ambientais caracterizando crime ambiental; 

- Patrimonial: invasão de áreas remanescentes e da área de preservação 

permanente. 

Para cada ocorrência registrada são adotados os procedimentos previstos no 

“Manual de Gestão Ambiental e Sócio-Patrimonial – MGASP” que é o instrumento 

operacional utilizado na gestão do reservatório.  
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As ocorrências e vistorias realizadas no período abrangido por este relatório 

(set/2005 até ago/2006) estão representadas, em resumo, na Tabela 03. 

Tabela 03 - Registro de Ocorrências 
Período: Setembro de 2005 / Agosto de 2006 

Tipo Tipo de Ocorrência Quantidade Documento 
RO-01 Abalroamento, Naufrágio 2 
RO-02 Acidente com Produto Perigoso 0 
RO-03 Incêndio Florestal 0 
RO-04 Afogamento 1 
RO-05 Ocorrência Envolvendo a Ictiofauna 0 
RO-06 Contaminação por Efluentes Líquidos 0 
RO-07 Contaminação por Resíduos Sólidos 0 
RO-08 Deslizamento de Taludes 0 
RO-09 Cheias e Estiagens Extraordinárias 0 
RO-10 Proliferação Macrófitas 0 
RO-11 Uso Irregular Margens 81 
RO-12 Ocupação de Terras Empreendedor 24 
RO-13 Inadimplência 1 
RO-14 Ocorrências Gerais 18 
RE-01 Monitoramento Ambiental 12 
RE-02 Vistoria Técnica 77 
RE-03 Acompanhamento Técnico 41 

Total de Ocorrências Registradas 256 

 Fonte: LAGO AZUL 
 
Dentre as atividades relacionadas na tabela acima, merecem registro: 

Vistorias Técnicas: 

• Avaliação visual devido à eutrofização a jusante do vertedouro 1; 

• Localização das áreas de revegetação da faixa ciliar no rio do Peixe; 
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• Relacionamento com a Sociedade; 

• Ocupação Irregular de Terras do Empreendedor; 

• Solicitação de uso do entorno reservatório; 

• Uso Irregular das Margens. 

Acompanhamentos Técnicos: 

• Coleta de Efluentes; 

• Educação Ambiental; 

• Identificação de ocorrência de Bromélia Dyckia distachya; 

• Levantamento Batimetria na Volta do Uvá; 

• Monitoramento da Estabilidade de Taludes Marginais; 

• Monitoramento de Águas Superficiais; 

• Monitoramento de macrófitas aquáticas; 

• Plantio Faixa Ciliar; 

• Retirada dos resíduos Classe I do armazém e dependências internas da 

UHIT; 

• Vistoria de campo no corpo principal do reservatório e seus afluentes. 

Solicitações de Permissão de Uso 

• Captação de água do reservatório UHIT; 

• Trapiche e acesso em APP; 

• Utilização de área remanescente; 

• Utilização de área remanescente (estrada). 
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Gráfico 10 – Uso Irregular das Margens Set 2005 – Ago 2006 
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Figura 53 – Supressão da vegetação em área 

remanescente 
Figura 54 – Abertura de Estrada na Faixa da APP 
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Figura 55 – Queimada na faixa de APP Figura 56 – Trapiche com rampa na faixa da APP 

  

Na atividade de Fiscalização Ambiental e Patrimonial estão envolvidos, com 

dedicação exclusiva, 02 (dois) profissionais de campo. 

As infrações ambientais detectadas são encaminhadas para providências junto à 

Patrulha Ambiental da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul – 

PATRAM e à Polícia Ambiental do Estado de Santa Catarina. 

Quanto às ocorrências patrimoniais, estas estão sendo objeto de ações de 

reintegração de posse. 

• GESTÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO LAGO E DAS MARGENS 

Os critérios de gerenciamento do “Plano de Uso e Ocupação das Águas e do Entorno 

do Reservatório” da UHE Itá, de modo particular o que é estabelecido em termos 

de Zoneamento de Usos, estão contemplados no “Manual de Gestão Ambiental e 

Sócio-Patrimonial – MGASP”, que tem se constituído em ferramenta importante de 

caráter operacional para a aplicação prática das permissões de uso do lago. 

Além disso, o “Manual de Gestão Ambiental e Sócio-Patrimonial” normatiza 

procedimentos e instrumentos de controle do processo de execução das 

atividades de campo pelos fornecedores de serviços. 
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As permissões de uso do lago estão limitadas àquelas previstas no próprio Plano 

de Uso. 

Especificamente para os municípios de Itá (SC) e Marcelino Ramos (RS), as 

respectivas Prefeituras Municipais estão desenvolvendo estudos para 

encaminhamento dos processos de licenciamento especial para uso das margens 

do lago dentro dos perímetros urbanos de cada município. 

A Prefeitura Municipal de Itá apresentou projeto para utilização da borda e 

entorno do reservatório, por intermédio da implantação de equipamentos de 

turismo e lazer, na área urbana do município, próximo ao Hotel Termas e às 

torres da antiga igreja. Além disso, a Tractebel Energia promoveu reuniões com 

os técnicos da Prefeitura, da FATMA e com os profissionais que elaboraram o 

Plano de Uso do reservatório (Plano Diretor), a fim de prestar orientações e 

esclarecimentos, de forma que esses projetos fossem elaborados atendendo às 

diretrizes e condicionantes do referido Plano.  

A FATMA, à luz do Plano de Uso, emitiu para a Prefeitura Municipal a Licença 

Ambiental Prévia - LAP, aprovando a concepção e a localização do projeto. 

Decorrentes das tratativas estabelecidas na condicionante 2.12 da Licença de 

Operação foram elaborados inicialmente 43 projetos pela Prefeitura Municipal de 

Itá, dos quais 24 já têm a autorização prévia do Consórcio e Licença de Instalação 

da FATMA. Resta apenas a execução correta dos projetos para emissão das 

permissões de uso. 

Além dos projetos acima referenciados, estão em análise pelo Consórcio Itá, para 

posterior aprovação, ou não, 31 solicitações individuais de aproveitamentos e uso 

da borda do lago.  
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Deve ser observado que esse processo está sendo acompanhado pelo Ministério 

Público Estadual da Comarca do Município de Itá, que promoveu reuniões com a 

Prefeitura, Polícia Ambiental, FATMA, Consórcio Itá/Tractebel Energia, para 

acompanhar o uso do entorno do reservatório de acordo com o Plano de Uso. 

Relativamente à solicitação pelo IBAMA da apresentação de uma avaliação das 

alternativas possíveis, considerando o Plano de Uso e Ocupação do Reservatório 

e a legislação cabível, quanto ao aproveitamento do lago nos municípios de 

Marcelino Ramos – RS e Itá – SC, com enfoque na otimização da faixa de 

preservação permanente em associação com os fragmentos que representem 

significativa importância para os ecossistemas da região, cabe destacar que foi 

realizado levantamento de campo em conjunto com a Prefeitura Municipal de Itá, 

dos pontos potenciais de aproveitamento do lago no município, tendo sido 

constatados inicialmente, 24 pontos para a realização de projetos. 

Com relação ao município de Marcelino Ramos, continuam as tratativas para 

definição de áreas potenciais. 

Em paralelo às atividades de fiscalização executada pela Tractebel Energia, foram 

firmados convênios com a Polícia de Proteção Ambiental do Estado de Santa 

Catarina, sediada no município de Chapecó/SC e com a Patrulha Ambiental da 

Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, sediada no município de 

Erechim/RS, para o patrulhamento náutico e terrestre na área do reservatório da 

UHE Itá. 

Vínculo com as condicionantes 2.11 e 2.12 da Licença Ambiental de Operação. 
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• GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

Para a Gestão do Patrimônio Imobiliário a Tractebel Energia implantou um 

Sistema de Monitoramento Ambiental e Sócio-Patrimonial dos seus reservatórios, 

através de Imageamento por Satélite (QuikBird), baseado em GIS Corporativo, 

sendo que as imagens adquiridas possibilitam visualização correspondente à 

escala 1:5.000. O Sistema está disponibilizado no portal da Tractebel Energia com 

possibilidade de acesso tanto remoto como dentro das instalações da empresa, 

por seus colaboradores, terceiros contratados e pelos colaboradores das áreas 

descentralizadas (Usinas), através de login e senha com acesso às informações 

pertinentes a cada usuário.  

Esse sistema foi desenvolvido para utilizar o já existente Sistema GEODIM – 

Geoprocessamento da Desapropriação de Imóveis que integra o SIG - Sistema de 

Informações Geográficas e o GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos, 

atualmente denominado de Sistema GEOWEB. 

O GEOWEB foi estruturado pela junção das plantas cartográficas, dos 

levantamentos aerofotogramétricos, dos dados das propriedades envolvidas e 

das imagens digitalizadas dos processos. Nesse sistema é processado o 

cadastramento inicial das informações relativas a cada imóvel adquirido para 

formação do respectivo reservatório, possibilitando pesquisas nos bancos de 

dados e imagens, permitindo também o controle do fluxo de tramitação dos 

documentos. Para tanto, utiliza os softwares Oracle, para armazenamento e 

manutenção dos dados e workflow, Arc View para visualização das plantas 

cartográficas e Docman para armazenamento e busca das imagens digitalizadas. 
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 Para o rastreamento dessas informações, foi definido que todos os campos 

deveriam ser passíveis de pesquisa, havendo dentre eles, alguns caracterizados 

como “campos chave” para a indexação de ligação entre as bases de dados, 

imagens digitalizadas e base cartográfica. 

Paralelamente à implantação do 

novo GEOWEB, a Tractebel 

Energia desenvolveu o Sistema 

GEOWEB-RO (Registro de 

Ocorrências) a ser utilizado em 

conjunto com os parceiros da 

empresa, contratados para 

realização de Fiscalização 

Ambiental e Sócio-Patrimonial. 

Esse Sistema proporciona agilidade na identificação das propriedades com 

invasões e/ou irregularidades ambientais e que venham a interferir no bom 

funcionamento da operação da Usina. A partir da identificação é efetuado o 

Registro de Ocorrência e adotadas as providências cabíveis, conforme definido 

no fluxograma do MGASP – Manual de Gestão Ambiental e Sócio-Patrimonial. 

Foto: Tractebel Enargia 

 
Figura 57 – Treinamento em GEOWEB na UHE Itá 
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IV – RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

O Plano de Gestão Ambiental e Sócio-Patrimonial preconiza no seu documento 

base, denominado “Plano Corporativo”, a necessidade de estabelecimento de um 

processo de interação permanente e contínua com a população que, de alguma 

forma, relaciona-se com o empreendimento UHE Itá. O Consórcio Itá, ciente da 

responsabilidade que lhe cabe nesse processo de inter-relação com a sociedade, 

busca, promover a participação das comunidades nas questões relacionadas ao 

uso das águas e das margens do reservatório e à vigilância necessária para a 

obtenção e manutenção da melhor qualidade socioambiental possível. 

Neste sentido, o Centro de Divulgação Ambiental – CDA, criado para divulgar 

as ações ambientais e socioculturais decorrentes da implantação do 

empreendimento, passou a ser centro de referência não só para o meio 

acadêmico, como também para todos os interessados que buscam conhecer os 

trabalhos que foram desenvolvidos, contribuindo, sobremaneira, para uma 

compreensão da dinâmica que se processa na relação homem/ambiente. 

• CENTRO DE DIVULGAÇÃO AMBIENTAL – CDA 

1. Educação Ambiental 

 Histórico 

Como parte integrante do Programa de Educação Ambiental da Usina 

Hidrelétrica Itá, foi prevista a implantação e manutenção de um centro que 

servisse como ferramenta para a divulgação dos Programas Sociais e Ambientais 

ligados ao empreendimento. 
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Assim, em novembro de 2001, foi criado o Centro de Divulgação Ambiental 

(CDA), que além da missão de divulgar os programas acima citados, incorporou 

também a tarefa de disponibilizar ao público visitante informações técnicas dos 

processos construtivos e operativos da UHE Itá.  

Convém salientar que o CDA também oferece informações sobre a região e seus 

processos de transformação decorrentes da construção da UHE Itá, através de 

exposições temáticas, biblioteca, videoteca, arquivo fotográfico, arquivo com 

depoimentos gravados, arquivo de projetos etc.  

Os trabalhos do CDA são direcionados especialmente para os 11 municípios 

atingidos pela barragem (em Santa Catarina: Itá, Concórdia, Alto Bela Vista, 

Arabutã, Ipira, Piratuba, Peritiba e no Rio Grande do Sul: Aratiba, Marcelino 

Ramos, Severiano de Almeida e Mariano Moro). 

Cabe destacar que desde 2005 estão sendo realizadas as atividades relativas aos 

conceitos de proteção das áreas referentes aos principais locais de desova para a 

ictiofauna, bem como, áreas do entorno do reservatório, entre as quais algumas 

de caráter permanente.  

O relatório final conclusivo sobre o trabalho foi encaminhado separadamente ao 

IBAMA. 

Relativamente à inclusão de um módulo de avaliação das ações implementadas 

com professores multiplicadores na educação formal, cabe informar que o 

relatório conclusivo sobre esse programa, bem como a documentação pertinente 

foi concluído no início de 2006 e encaminhado separadamente ao IBAMA para 

análise. 
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 Atendimentos 

O CDA trabalha com atendimentos diferenciados. Realiza palestras, visita 

interna e externa à UHE Itá e ao Horto Botânico da UHE Itá. Além disso, 

desenvolve projetos de extensão em Educação Ambiental, sensibilizando, 

principalmente, a comunidade escolar da importância da preservação ambiental.  

 O CDA possui estrutura de ponta para realizar os atendimentos: 

• Auditório (onde são ministradas palestras e apresentações de vídeos); 

• Exposição permanente das estruturas e construção da UHE Itá; 

• Exposição permanente dos estudos socioambientais executados pela 

UHE Itá;  

• Acervo técnico dos 23 Programas Ambientais; 

• Sala de pesquisa para a comunidade; 

• Profissionais especializados para cada atendimento; 

• Infra-estrutura para atender a comunidade escolar da região. 

Desde setembro de 2005 a agosto de 2006, foi atendido um total de 15.237 

pessoas nas dependências do CDA e 8.181 pessoas foram atendidas nos 

municípios (palestras para alunos, comunidades, atividades dos projetos etc.), 

totalizando 23.418 atendimentos. 

 Projetos Especiais 

O CDA vem firmando parcerias e desenvolvendo projetos com o intuito de 

contribuir cada vez mais na melhoria da qualidade vida da comunidade e na 

preservação do meio ambiente. Podemos destacar alguns: 

 



              
                                                                                                    Usina Hidrelétrica Itá 

   

  
Relatório Anual – Setembro/05 a Agosto/06  82 

− Embrapa – Termo de Ajustamento de Conduta 

Em maio de 2005 foi firmado Termo de Compromisso entre o CDA e a 

EMBRAPA com o objetivo de realizar ações conjuntas para o plantio de espécies 

arbóreas nativas em mata ciliar na região da Bacia Hidrográfica do rio Fragosos 

em Concórdia/SC, em consonância com o Projeto Suinocultura Santa Catarina – 

PNMA II 10.02.100.16-01, e o Termo de ajustamento de Conduta entre o 

Ministério Público Estadual de Santa Catarina, suinocultores e o Governo do 

Estado de Santa Catarina, por meio da FATMA.  

O CDA disponibilizou um engenheiro florestal para prestar assistência técnica a 

fim de orientar os suinocultores no plantio das árvores. Foram convidados para 

participar e acompanhar este trabalho os dois monitores de faixa ciliar treinados 

pelo CDA conforme solicitação da Embrapa. Nas visitas, os suinocultores 

receberam material informativo sobre a faixa ciliar, material didático para as 

crianças e uma carta de visitação nominal. Nas propriedades onde o plantio foi 

realizado, foi entregue documento especificando quantidade das mudas e o 

tamanho da área e, após o plantio, um terceiro documento especificando as 

espécies que foram plantadas. Até agosto de 2006 foram plantadas 1.545 mudas 

de espécies nativas arbóreas da região, divididas em 45 espécies diferentes em 29 

propriedades. 

As mudas de espécies nativas arbóreas da região do Alto Uruguai que foram e 

que serão utilizadas no plantio são fornecidas gratuitamente pelo Horto 

Botânico, da Usina Hidrelétrica Itá.  

Foram realizadas, até agosto/06, 64 visitas nas propriedades, sendo que, a 

maioria foi visitada duas vezes.  
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As saídas de campo foram semanais durante 11 meses, totalizando 280 horas. A 

quilometragem percorrida foi de 3.780 km, numa média de 343,64 km/mês.  

O grau de aceitabilidade dos proprietários em participar da atividade de 

recuperação da faixa ciliar de uma forma geral foi bom.  

A Tabela 04 apresenta a situação e aceitabilidade dos proprietários em relação à 

proposta do Projeto considerando o número de propriedades. Cabe salientar 

que, em 31 propriedades visitadas, somente um proprietário mostrou-se 

reticente ao trabalho e que este Termo firmado objetivava contribuir para a 

conclusão da Fase 1 de recuperação, porém 4 proprietários concluíram a Fase 1 e 

a Fase 2. 

Tabela 04 - Situação e aceitabilidade dos proprietários em relação à proposta do Projeto 

Especificação Quantidade % 

Fase 1 Concluída 15 48,39 

Fase 1 e 2 Concluídas 4 12,9 

Não quer recuperar 1 3,22 

Recuperação parcial 7 22,58 

Não precisa recuperar* 4 12,9 

Total 31 100 

Fonte: CDA    * 3 proprietários realizaram plantio na faixa ciliar 
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O Termo de Compromisso foi renovado em virtude de muitos suinocultores 

demonstrarem interesse em recuperar a faixa ciliar de 10 metros em sua 

propriedade, porém no ano de 2006, na época adequada para plantio.  

Os relatórios parciais das atividades realizadas encontram-se à disposição nas 

dependências do CDA. 

− Escola Agrotécnica Federal de Concórdia/SC 

Está para ser firmado o Termo de Compromisso entre o CDA e a Escola 

Agrotécnica Federal de Concórdia com o objetivo de apoiar financeiramente 

placas informativas na trilha que será implantada na Escola e auxiliar na 

capacitação dos monitores da trilha (37 alunos da Escola). 

As atividades já iniciaram em 2006: apoio da equipe técnica do CDA na escolha 

dos pontos temáticos e do percurso da trilha, porém, o Termo está para ser 

assinado ainda este ano. 

− Consórcio Lambari 

Em dezembro de 2005 foi aprovado pelo Fundo Nacional do Meio 

Ambienta/FNMA o projeto do Consórcio Lambari – “Beira Rio: Proteção de 

nascentes e recuperação da mata ciliar em três microbacias do rio Engano" - que 

visa melhorar a qualidade ambiental de três afluentes pertencentes a sub-bacia 

do rio Engano, que abastece os municípios de Lindóia do Sul, Ipumirim e Seara, 

com enfoque na recuperação da mata ciliar e na qualidade das águas. 

Aguarda-se a liberação de verba para que as atividades tenham início. 

O CDA é parceiro deste projeto na doação de mudas de espécies arbóreas nativas 

do Alto Uruguai para recuperação de faixa ciliar e nascentes. 
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O CDA já possui um histórico de participação com o Consórcio Lambari. No 

projeto “Conhecer para presevar – com os clubes de mães da região”, falando 

sobre a água para cada grupo que realizou a trilha no Parque Estadual Fritz 

Plaumann, durante os meses de abril, maio e junho de 2005. 

− Bosque 

O “Projeto Bosque de Espécies Nativas do Alto Uruguai” tem como objetivos 

implantar bosques, identificar espécies nativas da flora de nossa região e criar 

um projeto sala aberta nas escolas da área de abrangência da UHE Itá. 

Este projeto foi criado em 2005 e tem caráter permanente. 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 do 

Bosque são originárias do Horto Botânico da UHE Itá. 

O projeto envolve as seguintes etapas: 

Etapa 1: Implantação do Bosque 

− 1ª fase - contempla a solicitação para implantar o projeto. 

− 2ª fase - reunião para orientar os futuros responsáveis pelo bosque.  

− 3ª fase - medida da área e fixação de estaca nos locais escolhidos para a 

cova. Esta atividade é realizada com todos os envolvidos no projeto. 

Nesta etapa, estipula-se o prazo para que as covas sejam abertas e o 

adubo para cada uma seja providenciado.  

− 4ª fase - plantio de mudas. Nessa etapa, cada um realiza o plantio de uma 

muda e recebe orientações sobre os cuidados e monitoramento 

necessários. O grupo se responsabiliza por confeccionar placas 

informativas com o nome popular e científico da planta.  
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Etapa 2: Monitoramento do Bosque 

− 1ª fase - após dois meses do plantio, será realizado o 1º monitoramento 

em relação ao diâmetro e 

altura da planta bem como as 

orientações para o mesmo e 

avaliação da estruturação do 

projeto do Bosque que foi 

elaborado.  

Foto: CD
A

 

− 2ª fase - treinamento referente 

à aplicabilidade do Bosque 

(sala aberta), envolvendo cartilhas. O treinamento será oferecido em 

encontros um para cada cartilha para que as práticas sejam realizadas. Os 

encontros poderão ser realizados na escola ou no CDA. 

Figura 58 – Vista parcial do bosque 

− 3ª fase - envio do projeto da escola para o acervo técnico do CDA, 

relacionando as atividades propostas em cada disciplina. 

De janeiro a junho de 2006 foram confeccionados o Manual de Implantação do 

Bosque (entregue para cada escola que implantou o Bosque) e 3 cartilhas de 

atividades práticas voltadas para os alunos e que serão aplicadas no bosque 

periodicamente. Até dezembro de 2006 a meta é confeccionar 22 cartilhas de 

atividades. 

Nos meses de julho e agosto de 2006 foi realizada a divulgação do projeto nas 

Secretarias Municipais de Educação dos municípios lindeiros. 

Até o momento, foram implantados 20 Bosques de Espécies Nativas, distribuídos 

nos municípios de: Alto Bela Vista/SC; Arabutã/SC; Aratiba/RS; Concórdia/SC; 
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Ipira/SC; Itá/SC; Piratuba/SC; Peritiba/SC; Severiano de Almeida/RS; Mariano 

Moro/RS; Três Arroios/RS e Itatiba do Sul/RS. Estes dois últimos solicitaram 

participar dos projetos educacionais do CDA e foram incluídos. 

− Doação de Mudas 

O Horto Botânico da Usina Hidrelétrica Itá produz mudas de espécies nativas da 

região do Alto Uruguai para recomposição de faixa ciliar e áreas degradadas. 

Outra demanda que surgiu com o passar do tempo foi a doação de mudas para 

terceiros e implantação de bosques nas escolas da área de abrangência das 

Usinas Hidrelétricas de Itá e Machadinho. Isto inclui instituições ambientalistas, 

prefeituras municipais da região, particulares com propriedades próximas ao 

lago etc.  

De setembro de 2005 a agosto de 2006 o CDA, através do Horto Botânico, doou 

mais de 1.600 mudas para implantação de bosques na área de abrangência da 

UHE Itá e UHE Machadinho, mais de 13.170 mudas entregues para Secretarias 

Municipais de Agricultura, comunidades, associações e projetos realizado em 

parceria entre o CDA e outras instituições. 

− Horto Botânico de Itá 

No Horto Botânico da Usina Hidrelétrica de Itá, além das áreas destinadas para a 

produção de mudas, existe uma trilha ecológica de 900 metros de extensão. A 

trilha apresenta muitos atrativos naturais e que estão sendo utilizados como 

ferramenta para atividades de Educação Ambiental do CDA.  

Na trilha são abordados alguns temas como: uso indevido de área; importância 

de preservar a água; erosão; espécies nativas e raras no Alto Uruguai; lendas da 

região; fauna local e ações que contribuem para a preservação do meio ambiente. 
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De setembro de 2005 a agosto de 2006, aproximadamente 200 pessoas visitaram 

as instalações do Horto. 

− Projeto Ictiofauna – Pontos de Desova/Monitoramento 

O Projeto “Ictiofauna Pontos de Desova/Monitoramento” buscou sensibilizar a 

população lindeira quanto à preservação das áreas de desova, de criação de 

larvas e de monitoramento dos peixes, contribuindo assim, para o 

desenvolvimento da ictiofauna na área de abrangência da Usina.  

Os pontos de desova/monitoramento foram determinados durante a pesquisa 

sobre “Distribuição de ovos e larvas de peixes na área de influência de reservatório da 

Usina”, realizado pelo Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce, 

LAPAD/UFSC.  

A área de abrangência do projeto compreende os 11 municípios lindeiros. No 

Estado de Santa Catarina são: Arabutã, Alto Bela Vista, Concórdia, Itá, Ipira, 

Peritiba e Piratuba e no Estado do Rio Grande do Sul são: Aratiba, Marcelino 

Ramos, Mariano Moro e Severiano de Almeida.  

As linhas de ação foram: ações permanentes e ações pontuais. 

Ações permanentes 

− Placas informativas  

Dos 14 locais apontados pelo 

LAPAD/UFSC como pontos de desova, 

criação de larvas e de monitoramento 

dos peixes, foram fixadas 9 placas 

informativas para preservação destes 

locais. Participaram da inauguração 
 

Figura 59 – Placa informativa de áreas de 
monitoramento da Ictiofauna 

Foto: CD
A
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destas placas professores, alunos, autoridades, pescadores e comunidade em 

geral. 

− Espaço Cultural da Ictiofauna – ECI  

É composto pelos seguintes painéis: 

• Mapa do reservatório da UHE Itá; 

• Espécies de peixes do rio Uruguai; 

• Régua representativa de peixes;  

• Piracanjuba;  

• Desenvolvimento embrionário do dourado (Salminus brasiliensis);  

• Projeto de biotelemetria e tanques-rede;  

• Reprodução dos peixes;  

• Coleção de peixes taxidermizados.  

Ações pontuais 

− Professores  

• Foram distribuídas 300 Cartilhas Informativas;  

• Treinamento para 100 professores; 

• Reprodução de 89 fitas VHS “Valorizando e Conservando os 

Recursos Genéticos de Peixes”; 

• Foram confeccionados 89 CD’s: com as apresentações que foram 

utilizadas nas palestras; 

• Realizado passeio de barco para 71 professores que visitaram 3 

locais onde as placas foram fixadas. 
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− Alunos  

• Foram distribuídas 5.000 Agendas 2005; Marcadores de texto e 

Régua representativa de peixes tamanho A4. 

• Realizado Palestras para 1.392 alunos; 

− Comunidade 

• Foram distribuídos 2000 Calendários 2005 e 2000 Calendários 

2006;  

• Foram distribuídos 3000 Panfletos informativos; 

• Foram distribuídas 300 Réguas representativas de peixes tamanho 

A3. 

2. Comunicação Social 

A comunicação social é realizada através da Linha Verde (0800 645 5800), do 

website, da rádio comunitária e de participação em eventos comunitários. Estas 

ações são realizadas e coordenadas pelo Centro de Divulgação Ambiental 

(CDA). 

 Linha Verde - 0800 

O 0800 foi implantado em julho de 2004 e é utilizado para agendar visitas, fazer 

denúncias, enfim, é o nosso contato direto e gratuito com a comunidade. A 

Tabela 05 apresenta um levantamento detalhado das ligações de setembro a 

dezembro de 2005 e de janeiro a agosto de 2006. 
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Tabela 05 – Quantidade de ligações 0800 

2005 2006  
Descrição 

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

Informações 
CDA/Usina 32 29 15 6 9 19 22 9 10 13 15 31 210 

Outros/CDA 4 11 2 - 2 - 3 1 6 2 1 4 36 

Pedidos de 
Mudas - -  - - - - 1 3 1 - 1 6 

Prestadores 
de serviço - - 1 6 - 2 1 - - 1 2 1 14 

Denúncias - - - - - - 1 - 2 2 2 1 8* 

Total de 
ligações 36 40 18 12 11 21 27 11 21 19 20 38 274 

Fonte: CDA                            * 3 ligações da mesma pessoa para tratar do mesmo assunto 

Das denúncias recebidas, 3 casos foram resolvidos e 2 foram encaminhados para 

a empresa monitorá-los e retornar, pois tratava-se de fiscalização e medição de 

terras. 

 Website 

O website (www.cda.org.br) entrou no ar em outubro de 2004 e registrou 6.438 

acessos desde agosto de 2005 até agosto de 2006. O site contém informações 

sobre o CDA, dados gerais da Usina Hidrelétrica Itá, o plano diretor da UHE 

Itá, resumos dos programas ambientais, etc. Os gráficos 08, 09, 10 e 11  

apresentam algumas estatísticas das visitas ao site: 

http://www.cda.org.br/
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Gráfico 11 – Número de visitas mensais ao site 
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Fonte: CDA 
 
Nota: O gráfico 11 mostra o total de visitas reais. Se um usuário visita o site às 21h00 e então retorna às 23h00, 

são contadas 2 visitas. 
 

Gráfico 12 – Número de páginas requisitadas mensalmente no site 
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Fonte: CDA 

Nota: Este número representa o número de páginas requisitadas somente e não inclui outras coisas, como 
imagens, arquivos de áudio etc. Páginas são todas os arquivos com extensão ".htm", ".shtml" ou ".cgi". 
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Gráfico 13 – Número arquivos acessados por mês no site 
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Fonte: CDA 

Nota: Algumas requisições feitas ao servidor requerem que este envie algo de volta ao browser, como uma 
página HTML ou imagem gráfica. Quando isto acontece, é considerado um "arquivo". Uma melhor 
definição entre "acessos" e "arquivos" pode ser "requisições de chegada" e "requisições de saída". 

Gráfico 14 – Número de acessos mensais ao site 
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Fonte: CDA 
Nota: Qualquer requisição feita ao servidor que é logada, é considerada um "acesso". As requisições podem ser: 

páginas HTML, imagens gráficas, arquivos de áudio, scripts CGI etc. Este número representa o numero 
total de requisições que foram feitas ao servidor durante o período de tempo especificado. 
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O conteúdo informativo do site está sendo atualizado periodicamente. A 

nção é suprir as expectativas e necessidades dos usuários atrinte avés das 

informações sobre a Usina Hidrelétrica Itá, o CDA e o meio ambiente. 

 Rádio comunitária 

O espaço conquistado na rádio comunitária local está sendo utilizado para 

divulgar as atividades do CDA e informar a comunidade sobre questões 

ão foi ao ar 6 (seis) vezes durante a semana (nas segundas e 

quintas-feiras às 10h00 e às 18h00 e aos sábados às 8h00 e às 16h00).  

 gravações 

referentes aos programas ambientais e sociais da UHE Itá. 

ação de uma das 

placas indicativas de ponto de desova, inaugurada em dezembro de 2005, 

Além disso, em maio de 2006, também através desta rádio, foi realizado 

esclarecimento da população referente aos abalos sísmicos sentidos no 

 de temas sociais 

e ambientais condizentes à realidade local.  

 

 

ambientais. Em novembro de 2005 foi estruturado o primeiro projeto criado 

para a rádio comunitária com o objetivo de divulgar os 23 Programas 

Ambientais.  

Cada gravaç

Desde setembro de 2005 até junho de 2006 foram realizadas 31

A rádio comunitária também foi utilizada para divulgar a fix

conforme Projeto Ictiofauna. 

município de Itá nos meses de abril e maio do mesmo ano. 

A proposta é dar continuidade a este trabalho, buscando tratar
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 Participação em eventos comunitários 

 CDA, através de participação ativa em eventos comunitários, busca 

no do lago, bem como prestar 

assistência técnica na área de meio ambiente a essas populações.  Parte desses 

 

vés de Termo de 

O C

• 

iais; 

 Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente do 

município de Itá/SC; 

• Conselho da Incubadora de Cooperativas e Empresas Tradicionais do 

Outra

• e 2005 foi inaugurado o prédio da Patrulha 

 do Estado do Rio Grande do Sul - 

PATRAM na área da Usina Hidrelétrica Itá. O evento contou com 

presença de cerca de 30 autoridades, incluindo os comandantes da 

O

identificar problemas da população do entor

eventos é patrocinada pelo CDA através da cessão do espaço do auditório do 

CDA para realização desses eventos. Dentre eles destacamos: 

• Secretaria de Saúde de Itá (Doenças exantomáticas); 

• Brigada Militar de Operações Especiais (Erechim/RS);

• Atividades do “Projeto Adolescente Ligado”, atra

Convênio entre o CDA e a Prefeitura de Itá. 

DA tem participação nos seguintes programas comunitários: 

Comitê rio Jacutinga; 

• Consórcio Lambari; 

• Feiras ambientais e soc

• Direito a voto para o

município de Itá/SC. 

s ações que devem ser ressaltadas: 

Em 06 de outubro d

Ambiental da Brigada Militar
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PATRAM do RS e da Polícia de Proteção Ambiental do Estado de Santa 

Catarina, além dos Secretários de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul 

e de Santa Catarina e do Secretário de Segurança Pública do Rio Grande 

do Sul.  

No período de 02 a 25 de dezembro de 2005, a Tractebel Energia apoiou 

o evento “Aratiba Natal Feliz 2005”, promovido pela Prefeitura 

Municipal de Aratiba, quando ocorreram, entre outras atividades, 

shows, f

• 

ormaturas e decorações natalinas, dentro do Projeto “Aldeia do 

• F

Dentre as di

participaçõe

• Concórdia/SC para esclarecimentos 

acerca da metodologia de retirada de macrófitas dos rios Queimados, 

do Município de Itá do Plano de 

• 

 macrófitas nos rios Queimados, Rancho 

• 

Papai Noel”. Esta iniciativa propiciou a visitação de toda comunidade 

local e regional, criando oportunidades para o comércio local e para a 

valorização das potencialidades do município. 

ATOS RELEVANTES 

versa iniciativas promovidas pelo Consórcio Itá/Tractebel Energia e 

s em eventos pode-se citar: 

Reunião com a Promotoria de 

Rancho Grande e Fragosos; 

• Apresentação ao Ministério Público 

Revegetação da faixa de proteção ciliar do reservatório da UHE Itá; 

Apresentação para a Promotoria de Concórdia/SC dos resultados 

obtidos com a retirada de

Grande e Fragosos; 

Soltura de alevinos nativos na localidade de Três Arroios/RS; 
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• Doação de terreno e inauguração de Parque no município de Severiano 

de Almeida/RS; 

Doação de 25.000 • kg de formicida aos municípios lindeiros ao 

• ros de Avaliação Ambiental Integrada que 

uguaiana no Rio Grande do Sul. 

reservatório da UHE Itá; 

• Reunião para formação do Conselho Consultivo do Parque Estadual 

Fritz Plaumann; 

• Participação do Congresso Brasileiro de Plantas Daninhas (Brasília/DF); 

Participação nos encont

ocorreram nos municípios de Lages e Chapecó/ em Santa Catarina e de 

Erechim, Ijuí e Ur

• Participação na organização do Simpósio de Ecologia de Reservatórios – 

Limnologia de Reservatórios Profundos, realizado em julho de 2006 na 

cidade de Itá/SC; 
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Fonte: Consórcio Itá 

  
  

Figuras 60 – Fac-símile do folder do Simpósio  
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•  ISO-14000, versão 2004; Fonte :Tractebel Energia 

 

Figura 61 – Fac-símile do Certificado NBR ISO 9001:2000 
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Foto: CD
A

 

 
Figura 62 – Fac-símile do Certificado NBR ISO 14001:2004  
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V - ANEXOS 

• ANEXO 01 - RELAÇÃO DOS RELATÓRIOS EMITIDOS NO 

PERÍODO DE SETEMBRO DE 2005 A AGOSTO DE 2006 – 

DISPONÍVEIS NA UHE ITÁ. 

• ANEXO 02 - CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL DE 

OPERAÇÃO Nº 68/1999. 
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ANEXO 01 - RELAÇÃO DOS RELATÓRIOS EMITIDOS NO PERÍODO DE 

SETEMBRO/2005 A AGOSTO/2006 - DISPONÍVEIS NA UHE ITÁ 

Data Autor Assunto Título 

Set/05 PROGEO / 
SOCIOAMBIENTAL Águas Subterrâneas 

Relatório Trimestral – 
Monitoramento das Águas 
Subterrâneas e 
Hidrotermalismo – 
Campanha 30 – Fase IV 

Out/05 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais 

Relatório Mensal – 20: 
Monitoramento das Águas 
Superficiais – Campanha de 
Setembro/05 

Out/05 ARQUEGEO / 
PROGEO Taludes Marginais 

Monitoramento da 
Estabilidade de Taludes 
Marginais 

Nov/05 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais 

Relatório Mensal – 21: 
Monitoramento das Águas 
Superficiais – Campanha de 
Outubro/05 

Nov/05 LAGO AZUL Macrófitas Aquáticas 

Relatório Final – Retirada 
Mecânica de Macrófitas 
Aquáticas no Rancho 
Grande 

Dez/05 PROGEO / 
SOCIOAMBIENTAL Águas Subterrâneas 

Relatório Trimestral – 
Monitoramento das Águas 
Subterrâneas e 
Hidrotermalismo – 
Campanha 31 – Fase IV 

Dez/05 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais 

Relatório Mensal – 22: 
Monitoramento das Águas 
Superficiais – Campanha de 
Novembro/05 

Dez/05 LAGO AZUL Macrófitas Aquáticas 
Relatório Final – Retirada 
Mecânica de Macrófitas 
Aquáticas no Fragosos 
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Data Autor Assunto Título 

Jan/06 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais 

Relatório Mensal – 23: 
Monitoramento das Águas 
Superficiais – Campanha de 
Dezembro/05 

Fev/06 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais 

Relatório Mensal – 24: 
Monitoramento das Águas 
Superficiais – Campanha de 
Janeiro/06 

Mar/06 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais 

Relatório Mensal – 25: 
Monitoramento das Águas 
Superficiais – Campanha de 
Fevereiro/06 

Mar/06 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais 

Relatório Mensal 01 – 
Monitoramento da Volta do 
Uva – Campanhas 01, 02 e 
03 – Fevereiro/06 

Abr/06 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais 

Relatório Mensal – 26: 
Monitoramento das Águas 
Superficiais – Campanha de 
Março/06 

Abr/06 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais 

Relatório Mensal 02 – 
Monitoramento da Volta do 
Uva – Campanhas 04, 05, 06 
e 07 – Março/06 

Abr/06 EPAGRI / CIRAM Climatologia  

Relatório Anual 2005 – 
Estudo Climático para a 
Região da Bacia do Rio 
Uruguai 

Abr/06 IPT Sismologia 

Relatório Técnico Parcial – 
Análise dos Registros 
Obtidos entre 29 de março e 
03 de outubro de 2005 na 
rede sismológica de 
Itá/Machadinho – SC/RS 
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Data Autor Assunto Título 

Abr/06 ARQUEGEO / 
PROGEO Taludes Marginais 

Monitoramento da 
Estabilidade de Taludes 
Marginais 

Mai/06 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais 

Relatório Mensal – 27: 
Monitoramento das Águas 
Superficiais – Campanha de 
Abril/06 

Mai/06 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais 

Relatório Mensal 03 – 
Monitoramento da Volta do 
Uva – Campanhas 08, 09, 10 
e 11 – Abril/06 

Jun/06 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais 

Relatório Mensal – 28: 
Monitoramento das Águas 
Superficiais – Campanha de 
Maio/06 

Jun/06 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais 

Relatório Mensal 04 – 
Monitoramento da Volta do 
Uva – Campanhas 12, 13, 
14, 15 e 16 – Maio/06 

Jun/06 LAPAD / FAPEU Ictiofauna 

Programas Ambientais – 
ICTIOFAUNA - Relatório 
Técnico Final do 
Monitoramento da 
Ictiofauna do Reservatório 
da UHE Itá 

Jul/06 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais 

Relatório Mensal – 29: 
Monitoramento das Águas 
Superficiais – Campanha de 
Junho/06 

 



                  
                                                                                                                                                                         Usina Hidrelétrica Itá 

 

 
Relatório Anual – Setembro/05 a Agosto/06                                                                         105 

ANEXO 02 – CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LO Nº 68 / 1999 
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