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Lista de ícones correlacionados a eventos/atividades ambientais 

 
Clima 

Faixa Ciliar 

 
Hidrometereologia 

 
Macrófitas Aquáticas 

 
Taludes Marginais 

 
Ictiofauna 

 
Qualidade da Água 

 
Educação Ambiental 

Nota: Os ícones representados acima, sempre que aparecerem no corpo do texto, indicam 

a correlação entre a atividade que está sendo relatada e a identificação de um 

determinado evento ocorrido no período. 
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I – INTRODUÇÃO 

A edição deste Relatório Anual objetiva dar atendimento à condicionante 2.10 da 

Renovação da Licença de Operação nº 68/99, da UHE Itá, renovada em 01 de 

setembro de 2004 junto ao IBAMA, que determina a necessidade de apresentação 

de relatórios anuais consolidados de todos os programas ambientais em curso.  

O relatório abrange as atividades realizadas no período de Setembro de 2006 e 

Agosto de 2007 e está estruturado em três blocos temáticos: Gestão Ambiental, 

Gestão Patrimonial e Relacionamento com a Sociedade. 

Trabalhos como o monitoramento das águas superficiais, 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 são executados de forma integrada com a 

Usina Hidrelétrica de Machadinho. 

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 recursos como 

o monitoramento constante, a avaliação periódica e a conscientização da 

população usuária dos recursos naturais, entre outros. 

Esse capítulo trata da descrição das atividades ambientais desenvolvidas no 

período compreendido entre setembro de 2006 e agosto de 2007, indicando, 

quando pertinente, seus vínculos com as condicionantes da Licença Ambiental de 

Operação ( ). 



  
 Usina Hidrelétrica Itá 

 

 
Relatório Anual – Setembro/06 a Agosto/07  10 

• MONITORAMENTOS E CONTROLES 

Os monitoramentos, como instrumentos de gestão por excelência, podem ser 

considerados de fundamental importância nesse processo de gestão ambiental, 

pois permitem, não só uma leitura das diversas variáveis que compõem o sistema 

de gerenciamento do reservatório e usina, mas, sobretudo, proporcionam a 

adoção de medidas corretivas, assegurando melhores condições ambientais.   

As atividades relativas à Gestão Ambiental, desenvolvidas durante o referido 

período, são descritas a seguir: 

1. Monitoramento e Manejo da Ictiofauna 

As atividades estão em andamento através dos serviços prestados por três 

fornecedores, que são responsáveis pelo: 

1.  Monitoramento e o Manejo das Comunidades de Peixes; 

2.  Resgate de Peixes quando de Manobras Operacionais (abertura e 

fechamento dos vertedouros, parada de máquinas, etc.); 

3. Apoio ao IBAMA nas ações de repovoamento da Bacia do Rio Uruguai 

com espécies nativas. 

 Monitoramento e Manejo das Comunidades de Peixes  

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 das Comunidades de Peixes. 

Durante o período de setembro de 2006 a agosto de 2007 foram realizadas cinco 

campanhas na área de abrangência da UHE Itá (Figura 1), em outubro e 
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dezembro de 2006 e fevereiro, maio e agosto de 2007. Cabe salientar que as 

campanhas passaram a ser realizadas sazonalmente a partir do ano de 2007. 

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

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

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 (Figura 2). 

   
Figura 2 - Preparo do espinhel e Utilização da tarrafa para captura de peixes 
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Nas cinco campanhas realizadas neste período, foram capturadas 65 espécies 

distribuídas em sete ordens e dezoito famílias, totalizando 12.111 exemplares, 

com uma biomassa total de 994,74 kg. 

Entre as espécies mais representativas em número continuaram aparecendo o 

lambari Astyanax fasciatus (1.596) e o biru Steindachnerina brevipinna (1.289), sendo 

que o cascudo Hypostomus isbrueckeri, antes com participação expressiva, foi 

substituído pelo Loricarichthys anus (1.465). Já em relação à biomassa não houve 

alteração das espécies mais representativas, que continuaram sendo a voga 

Schizodon nasutus (114,86 kg), o cascudo Hypostomus isbrueckeri (99,91 kg) e o 

pintado-amarelo Pimelodus maculatus (92,44 kg). 

O número de espécies migradoras capturadas durante este período de 

amostragem foi relativamente alto: 30 curimbatás Prochilodus lineatus, totalizando 

70,14 kg; 7 suruvis Steindachneridion scripta, com 20,07 kg; 3 dourados Salminus 

brasiliensis, com 10,3 kg; 8 piavas Leporinus obtusidens e 8 piracanjubas Brycon 

orbignyanus, com 18,42 e 1,42 kg, respectivamente. (Figura 3) 

Cabe ressaltar a captura das espécies exóticas Cyprinus carpio e Oreochromis 

niloticus durante estas campanhas de monitoramento do lago de Itá, além do 

pacu Piaractus mesopotamicus, que apesar de ser nativo da bacia do rio Uruguai, 

não tem sua presença registrada para a região do Alto Rio Uruguai. 

Ao observarmos as alterações na composição da assembléia de peixes da área de 

estudo desde a formação do lago de Itá (2000 a 2007), uma análise de 

ranqueamento mostrou que as espécies A. fasciatus, L. anus e S. maculatus têm 

apresentado um crescimento constante através dos anos e suas populações ainda 

não estão estabilizadas. O P. lineatus e S. scriptum apresentam suas populações 

estáveis. Em relação às espécies do gênero Bryconamericus, à espécie de lambari 
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A. gr. scabripinnis e ao Hemiancistrus sp., é possível perceber que ambos estão 

apresentando populações reduzidas, o mesmo acontecendo com o dourado S. 

brasiliensis e a piava L. obtusidens. Dessa forma, ao se pensar em ações de manejo 

de populações, elas deveriam estar entre as espécies-alvo, seja pelo valor 

ecológico ou pela importância para a pesca na região. 

As amostras de Ictioplâncton evidenciaram novamente a importância dos 

ambientes lóticos para a atividade reprodutiva dos peixes neste trecho sob 

influência da usina, principalmente no rio Ligeiro e na foz do rio Chapecó, onde 

foi detectada uma grande abundância de Ovos e Larvas de Peixes. As espécies 

que mais contribuíram para a composição das assembléias foram o peixe-

cachorro Oligosarcus jenynsii, com 26,3%, o voga Schizodon nasutus e o peixe-rei 

Odonthesthes perugiae, ambos com 10,5%. A proporção entre as ordens presentes 

permaneceu semelhante ao período anterior de monitoramento: a ordem 

Characiformes contribuiu com 84,2%, os Siluriformes responderam com 31,6% e 

os Atheriniformes com 10,5%. Não foram registrados indivíduos das ordens 

Perciformes e Gynmotiformes, como nos cinco anos analisados anteriormente. 

Quanto 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 
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período de inverno quanto ao estresse causado pelo ataque de predadores e 

entrada de competidores durante o período de cultivo, resultantes da utilização 

de malhas inadequadas. 

O jundiá tem se revelado uma espécie menos sensível às baixas temperaturas e 

em densidades de estocagens mais baixas, resultam em melhor desempenho em 

crescimento. Entretanto, em 

densidades elevadas, os índices de 

sobrevivência foram maiores e 

favoreceram a homogeneidade do 

lote. O sucesso do cultivo está 

relacionado a variáveis como estratégias de manejo, qualidade de água, ração e 

espécie utilizada. 

A coleta das fichas fornecidas aos 90 pescadores 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 9.706,6 kg 

de peixe durante o período de estudo, sendo Marcelino Ramos o município 

responsável pela maior contribuição (3.797,9 kg), seguido por Concórdia (1.994,3 

kg). A captura por Unidade de Esforço – CPUE registrada neste período foi 

considerada baixa (0,52kg.pescador-1.dia-1), se comparada com a de outros 

reservatórios brasileiros.  

A análise das capturas no reservatório de Itá revelou ser a carpa a morfo-espécie 

mais representativa em biomassa, contribuindo com 22,16% da total capturada, 

porém outras espécies apresentaram participação importante, como: traíra 

(14,90%), mandis (11,37%), suruvi (8,75%), lambaris (8,37%) e jundiá (8,31%). É 

nítido o predomínio de espécies sedentárias e de migradoras de pequeno porte. 

 

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. 
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Quanto ao subprojeto Desenvolvimento de Tecnologia de Cultivo, houve a 

produção de alevinos para a continuidade dos trabalhos de pesquisa 

desenvolvidos pelo LAPAD. Foram realizados experimentos buscando melhorar 

as taxas de fertilização, maior sobrevivência durante a larvicultura, avaliação de 

qualidade de água durante as diferentes fases de cultivo, exigências nutricionais 

e desempenho em condições de cultivo a campo. 

Estes trabalhos têm proporcionado resultados bastante satisfatórios, o que 

permitiu a reprodução com sucesso de espécies como: grumatã Prochilodus 

lineatus, dourado Salminus brasiliensis, pintado amarelo Pimelodus maculatus, 

suruvi Steindachneridion scriptum, surubim pintado Pseudoplatystoma corruscans e 

piracanjuba Brycon orbignyanus, sendo esta última espécie altamente ameaçada de 

extinção na região do Alto Rio Uruguai. 

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

vivo” vêm sendo realizadas desde 1997, concentradas 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). 

As espécies que compõem o plantel de peixes para conservação genética são 

principalmente as migradoras − enquanto as mais afetadas pelas ações antrópicas 

− e peixes com potencial para a piscicultura regional. 

Atualmente, os principais pontos de coleta de peixes, são: na saída da água 

turbinada de Itá; no trecho de rio compreendido entre o final do reservatório de 

Itá e a barragem da UHE Machadinho; no Balneário de Pratas em São Carlos e no 

local conhecido como Salto do Yucumã, no Parque Estadual do Turvo, 

Derrubadas/ RS (último reduto das piracanjubas nesta bacia). 
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Entre as diversas ações, podem ser destacadas o desenvolvimento da técnica de 

congelamento de sêmen para as espécies nativas e os contínuos esforços para 

ampliar a coleção e, assim, garantir a variabilidade genética do plantel (Figura 4). 

 
Figura 3 – Curimbatás, piavas e dourados Figura 4 – Análise de variabilidade genética 

Um repovoamento pode gerar tanto um aumento de pescado à população 

ribeirinha, como também garantir a existência das espécies impactadas, como tal, 

não deve ser utilizado apenas como instrumento de ações da esfera pública ou 

com interesses particulares. Dada sua importância, a equipe do LAPAD 

envolveu-se também na Definição de Áreas para Repovoamento. 

Os locais de crescimento de larvas de peixes são ambientes temporais ou 

permanentes que apresentam condições biológicas, físicas e químicas adequadas 

para o crescimento de uma determinada espécie. Segundo Rothschild (1986), 

Houde e Werner (2002), a presença abundante de alimento adequado, baixa 

correnteza e pressão de predação são algumas das principais características 

destes locais. 

Os diversos estudos identificaram essas condições adequadas ao repovoamento 

em duas localidades que se apresentaram como locais de desova e/ou criação 

das formas iniciais de peixes dentro do reservatório, dentre as 11 amostradas, 
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devido à elevada presença de ovos em diferentes estágios de desenvolvimento, 

assim como a presença de larvas de distintos grupos taxonômicos: rio Ligeiro, 

primeiro e único tributário ainda totalmente lótico existente neste trecho do rio 

Uruguai, e o rio do Peixe. Assim, durante as enchentes, a foz desses tributários 

são as principais áreas de berçário dos peixes da região e durante a seca são os 

poços e baixios presentes nos canais que servem como locais de crescimento.  

Com referência ao subprojeto de Avaliação da Estratégia de Operação de 

Turbinas e Vertedouros sobre a Ictiofauna de Jusante, as coletas continuaram 

sendo realizadas no “Saltinho”, localizado 10 km a jusante da barragem de Itá, o 

qual é consistido por um estreitamento do rio formado por um canal próximo da 

margem esquerda e um lajeado de pedras. 

As análises realizadas permitiram observar uma correlação positiva entre a 

densidade de ovos e os valores de vazão da usina fornecidos pela Tractebel 

Energia (p = 0,027), bem como em relação aos valores de temperatura da água (p = 

0,039). Os resultados obtidos durante este período permitiram conclusões 

semelhantes às apresentadas no relatório anterior: em relação à vazão, parece 

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

vazões excessivas quanto muito baixas parecem inibi-la. Corroborando diversos 

autores que mencionam que as espécies devem ser influenciadas de formas 

diferentes pelos estímulos ambientais que sinalizam a época reprodutiva, 

incluindo efeitos sinérgicos, foi observada uma correlação da atividade 

reprodutiva dos peixes com diversos fatores ambientais, como temperatura, 

fotoperíodo, pluviosidade, vazão e nível do rio. 
 

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

As atividades de resgate de peixes a jusante do barramento da Usina, está sob a 

responsabilidade da empresa ERD Serviços, que envolve cerca de 15 (quinze) 

profissionais em cada operação.  

O escopo dos trabalhos abrange a realização de vistorias eventuais e 

programadas e de inspeções de rotina em pontos pré-determinados. 

Estas atividades foram realizadas no período de abrangência deste relatório. 

No período compreendido entre 11 de junho e 06 de agosto, em decorrência da 

variação do nível do rio motivada pelas necessidades de manobras de 

vertedouro, foram realizadas 11 (onze) operações de resgate de peixes.  Nestas 

ocasiões foram resgatados 785 kg de 

peixes, com maior freqüência para 

piranhas (28%) e mandis (25%). 

Além dos trabalhos diretamente ligados ao 

resgate de peixes, também são executados: 

• 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.  

 

O resgate de peixes, como 
atividade permanente e 
integrada ao gerenciamento da 
Usina, tem justificada 
importância quando 
correlacionado às necessárias 
manobras de operação. 
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Figura 5 – Resgate de peixe em função das 

manobras do vertedouro 
Figura 6 – Espécimes resgatados 

 Apoio ao IBAMA no repovoamento da bacia do rio Uruguai com espécies 

nativas 

Foi firmado em 23 de dezembro de 2004, junto ao IBAMA, convênio entre o 

Consórcio Itá e as Bases Avançadas de Pesquisa de Painel/SC (no Planalto 

Lageano) e Chapecó/SC.   

As Bases Avançadas vêm desenvolvendo atividades concernentes ao estudo, 

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

visando basicamente à produção de alevinos para serem utilizados em 

repovoamentos de rios que compõem a Bacia Hidrográfica do Alto Rio Uruguai. 

Assim, através das Bases Avançadas, foram efetuadas solturas de mais de 2 

milhões de alevinos de curimbatá Prochilodus sp., jundiá Rhandia sp. e piava 

Leporinus sp., espécies que integram os principais níveis da cadeia trófica local. A 

soltura é feita sempre com acompanhamento do 8º Pelotão de P. M. de Proteção 

Ambiental de Santa Catarina e da Brigada Militar Ambiental do Rio Grande do 

Sul.  Durante os trabalhos de soltura de peixes, profissionais do CDA (Centro de 

Divulgação Ambiental da Usina Hidrelétrica Itá), da Base Avançada de Pesquisa 
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e da Polícia Ambiental, convidam pessoas da comunidade, das escolas ou de 

associações para acompanhar o trabalho no sentido de conscientização sobre a 

importância da preservação da ictiofauna.  

  

Figura 7 – Contagem e Transporte de alevinos 

  

Figura 8 – Soltura de alevinos 
 

 Vínculo com a condicionante 2.4 da Licença Ambiental de Operação.   

2. Observação das Condições Climatológicas 

As atividades de monitoramento das Condições Climatológicas continuam sendo 

realizadas pelo Centro de Informações de Recursos Ambientais e 

Hidrometeorologia de Santa Catarina – CIRAM da Empresa de Pesquisa 
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Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI e abrangem de 

forma integrada a Usina Hidrelétrica Machadinho 

O principal objetivo do monitoramento é 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 trabalhos desenvolvem-se por meio da coleta e da análise dos dados 

registrados em estações meteorológicas convencionais (4) e automatizadas (4) 

localizadas, nos municípios de Itá, Concórdia, Chapecó, Campos Novos, Celso 

Ramos e Marcelino Ramos. Os dados são transmitidos via telemetria para um 

servidor localizado na sede da EPAGRI, onde são disponibilizados aos usuários 

através do acesso ao banco de dados gerado. 

Os resultados ora apresentados foram extraídos do relatório consolidado em abril 

de 2007. Investigam possíveis alterações de precipitação, temperatura e umidade 

do ar, na área da UHE Itá, nos últimos seis anos, associadas à formação do lago. 

Em 2006 foi observado um longo período de chuva abaixo da média e 

temperaturas acima da média, o que esteve associado a um padrão regional de 

clima verificado nos demais estados do Sul. Através da comparação espacial e 

temporal de dados das séries históricas das estações, os resultados indicaram 

alterações no microclima da Usina, em relação às temperaturas e umidade do ar. 

Na estação de Itá, no período de pós-enchimento, há um indicativo de aumento 

da temperatura mínima e conseqüente diminuição da amplitude térmica, em 

torno de 1º C (Gráfico 1) e um ligeiro aumento da umidade relativa do ar (Gráfico 

2), possivelmente associados à presença do reservatório. Nenhuma alteração 

significativa foi encontrada nos casos da temperatura máxima e da precipitação 
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(Gráfico 3). Cabe lembrar que nos relatórios anteriores foi observada alteração da 

temperatura, mas não da umidade do ar. 

Gráfico 1 – Médias Anuais de Amplitude Térmica (1992-2006) 

 

Gráfico 2 – Médias Anuais da Umidade Relativa (1992-2006) 

 

Fonte: CIRAM/EPAGRI 

Fonte: CIRAM/EPAGRI 
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Gráfico 3 – Total Anual de Precipitação (1992-2006) 

 
 

 Vínculo com a condicionante 2.5 da Licença Ambiental de Operação.  

3. Observação das Condições Hidrossedimentológicas 

Após a fase de enchimento em 2000, os novos monitoramentos das Condições 

Hidrossedimentológicas ocorrerão a cada cinco anos. 

As atividades de monitoramento estão sendo realizadas pelo Centro de 

Informações de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia de Santa Catarina – 

CIRAM da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina – EPAGRI. 

Os resultados ora apresentados referem-se ao período de abril de 2005 a março 

de 2007 e foram extraídos do relatório consolidado em agosto deste ano. 

Fonte: CIRAM/EPAGRI 
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No período estudado, foram efetuadas 43 medições de descarga líquida, através 

das cinco estações conforme, conforme Figura 9 a seguir: Arabutã (rio Jacutinga), 

Itá Jusante (rio Uruguai), Ouro (rio do Peixe), Passo Colombelli (rio Apuaê) e 

Passo Granzotto (rio Inhandava). 

 
Figura 9 – Localização das estações fluviométricas do monitoramento hidrossedimentológico 
 

Tabela 1 – Resumo das Medições Obtidas no Período 

Estação No 
medições 

Vazão 
máxima 

Vazão 
mínima 

Concentração 
máx. mg/l 

Qss máx. 
ton/dia 

Itá jusante 6 922,13 203,71 125,00 6.857,46 

Arabutã 9 29,26 1,08 196,71 497,29 
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Passo 
Colombelli 10 317,82 18,03 255,00 3.064,50 

Passo 
Granzotto 10 67,94 9,08 221,00 833.54 

Ouro 8 581,63 8,93 126,00 1.398,87 

 
 

 Vínculo com a condicionante 2.5 da Licença Ambiental de Operação. 

4. Monitoramento e Controle da Estabilidade dos Taludes Marginais 

O monitoramento dos taludes está sendo efetuado através de inspeções técnicas 

de campo sob a responsabilidade da empresa contratada ARQUEGEO. 

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

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

análises mais detalhadas, verificar a necessidade de serem elaborados projetos de 

engenharia e indicação de ações preventivas para estas áreas.  

Da mesma forma, os estudos objetivam indicar locais onde se desenvolverão 

providências visando à preservação de vidas humanas, com a retirada 

temporária ou definitiva de moradores de áreas consideradas de alto risco.  

No período de abrangência deste relatório (Set/06 a Ago/07) foram realizadas 

vistorias técnicas bimestrais programadas no Plano de Monitoramento dos 

Taludes Marginais e duas Inspeções Técnicas de campo,  em outubro de 2006 e 

março de 2007.  

Nas vistorias técnicas bimestrais não foram registradas ocorrências significativas 

relacionadas à instabilidade dos taludes marginais. 

Na ocasião da inspeção técnica realizada em março de 2007, o nível do 

Fonte: CIRAM/EPAGRI 
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reservatório estava na cota de 368 m. Essa situação estava modificada para a área 

acima da confluência do rio do Peixe, pois devido às chuvas nas cabeceiras desse 

rio, houve uma maior vazão, represando as águas acima da ponte ferroviária de 

Marcelino Ramos. 

As áreas inspecionadas estão identificadas nas tabelas seguintes, nas quais 

também foram inseridos diagnósticos sucintos da situação encontrada em cada 

uma delas. 

Tabela 2 – Localização das Áreas Instrumentadas 

Área Localização Diagnóstico 
Inclin. 
(graus) 

Coordenadas 
Oeste      norte 

A Dique 1 Continuar monitoramento  30 362730 6981060 

B Dique 2 Continuar monitoramento 30 362911 6980087 

C Foz Rio Novo Sem instabilizações 20 372125 6977432 

D Cidade de Itá Sem instabilizações 25 367200 6981830 

E Mariano Moro Sem instabilizações 20 388654 6977745 

F Volta Grande Sem instabilizações 25 373106 6979870 

 

Tabela 3 – Localização das Áreas Pesquisadas a partir de 2004 

Área Localização Diagnóstico 
Inclin. 
(graus) 

Coordenadas 
Oeste         Norte 

5Q-1 Foz Rio Jacutinga Sem instabilizações 40 375000 6985000 

7Q-1 Rio Queimado Não visitada 35 382250 6980100 

8P-1 Balsa rio Queimado Sem instabilizações 35 390300 6977230 

10P- 1 Ponte BR-153 Estável 30 397750 6975000 

10P-2 Ponte BR-153 Estável 35 398750 6975850 

Fonte: ARQUEGEO 
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10P-3 Ponte BR-153 Estável 35 400200 6978550 

12M-1 Marcelino Ramos Sem instabilizações 40 411850 6962700 

12M-2 Marcelino Ramos Sem instabilizações 30 410900 6960700 

13L-1 Final Reservatório Continuar monitorando 30 415400 6956700 

13L-2 Final Reservatório Continuar monitorando 30 415300 6955900 

 

Tabela 4 – Instabilizações nas Margens do Reservatório 

Coordenadas Local 
Oeste Norte 

Tipo de 
Instabilização 

Diagnóstico 

E01 0362772 6980676 Erosão marginal Erosão Ativa 

E02 0364532 6979425 Erosão marginal Erosão Ativa 

E03 0364424 6980612 Escorregamento Fora da área do Reserv. 

E04 0367433 6980162 Erosão marginal Erosão Ativa 

E05 0368223 6980379 Escorregamento Sem instabilizações 

E06 0369036 6980634 Erosão marginal Estável 

E07 0370322 6977664 Erosão marginal Estável 

E08 0370140 6975985 Rastejo Sem instabilizações 

E09 0370583 6977402 Escorregamento Erosão ativa 

E10 0371282 6976229 Erosão marginal Estável 

E11 0371404 6976259 Escorregamento Sem instabilizações 

E12 0371692 6981090 Erosão marginal Erosão ativa 

E13 0374677 6983909 Erosão marginal Sem instabilizações 

E14 0375309 6984077 Escorregamento Erosão ativa 

E15 0375821 6982455 Escorregamento Sem instabilizações 

E16 0380622 6976224 Escorregamento Pequeno Deslizamento 

E17 0390471 6976228 Erosão marginal Pequeno Deslizamento 

E18 0392204 6975391 Escorregamento Não foi visitado 

E19 0399242 6970585 Rastejo Indícios de Rastejo 

Fonte: ARQUEGEO 
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E20 0405429 6973632 Escorregamento Estável 

E21 0401585 6972566 Instabilidade de 
blocos Não foi visitado 

E22 0402639 6970204 Voçorocas Erosão Ativa 

E23 0400065 6968785 Instabilidade de 
blocos Sem instabilizações 

E24 0402726 6967453 Escorregamento Erosão ativa 

E25 0404447 6967500 Escorregamento Pequeno deslizamento 

E26 0405177 6960618 Rastejo Evidências de rastejo 

E27 0407047 6960774 Escorregamento Fora da área do Reserv 

E28 0407744 6961107 Escorregamento Fora da área do Reserv 

E29 0411259 6960107 Escorregamento Fora da área do Reserv 

E30 0413438 6955555 Escorregamento Estável 

E31 0417363 6955265 Escorregamento Não foi visitado 

E32 0415300 6955900 Escorregamento Erosão ativa 

E33 0413275 6959756 Rastejo Sem instabilizações 

E34 0413078 6957881 Erosão marginal Sem instabilizações 

E35 0411634 6964309 Escorregamento Erosão ativa 

E36 0411951 6964923 Escorregamento Pequeno escorregamento 

E37 0411575 6961671 Escorregamento Sem instabilizações 

F-01 365754 6979370 Erosão marginal Erosão ativa 

F-02 369171 6979444 Erosão marginal Erosão ativa 

F-03 370322 6977664 Erosão marginal Sem instabilizações 

F-05 373106 6979870 Escorregamento Erosão ativa 

F-06 375370 6979578 Erosão marginal Erosão ativa 

F-11 406890 6963212 Erosão marginal Erosão ativa 

G-01 412770 6955718 Erosão marginal / 
escorregamento Erosão ativa 

 Fonte: ARQUEGEO 
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A localização das áreas instrumentadas, monitoradas e com instabilizações estão 

demonstradas na Figura 10, que mostra o mapa do reservatório da UHE Itá com 

os locais assinalados. 

 
Figura 10 – Localização das áreas instrumentadas, monitoradas e com instabilizações 

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; 
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• 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. 

Premissas que fundamentaram o estudo 

• Definição de encostas potencialmente instáveis através de fotointerpretação e 

colocação dos locais em ortofotocartas, definindo locais de inspeção; 

• Monitoramento das condições dos seis locais em estudo por marcos 

topográficos e cisalhômetros; 

• Inspeção de todo o reservatório, buscando definir locais de escorregamentos e 

erosão marginal importante, com determinação de novos pontos de controle; 

• Inspeção dos principais afluentes até profundidades pequenas do 

reservatório. 

Conclusões do estudo 

• A inspeção realizada demonstrou que as Áreas C, D, E e F, situadas no 

reservatório e tomadas como representativas na campanha de 2000, não 

apresentam problemas maiores de estabilidade, afora pequenos escorregamentos 

e erosões localizados, originados, em sua maior parte, pelo descalçamento do 

talude em cortes de estradas que cruzavam a margem do reservatório, 
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usualmente acessos a locais de supressão de vegetação.  

• Os locais definidos como potencialmente críticos nas campanhas de 2004 e 

2005 não demonstraram indícios significativos de movimentação de grandes 

massas de solo no reservatório, embora se tenha verificado 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, da ordem de alguns metros, a maior parte das instabilidades 

vistoriadas é superficial e mobiliza pequena quantidade de solo. 

• As vistorias demonstram poucos pontos de escorregamento potencial; 

• As vistorias demonstram um processo erosivo razoavelmente contínuo e 

ativo ao longo do reservatório, principalmente em locais de afloramento de 

solos residuais de basalto ou solos transportados de granulação fina. Essa 

erosão marginal tem-se mostrado contínua, formando pequenas barrancas 

verticalizadas instáveis ao longo do reservatório. Em locais de erosão intensa, 

principalmente em solo residual, foram colocadas estacas a intervalos 

definidos a partir da margem, com a finalidade de monitorar o progresso da 

erosão. 

• Em locais onde o solo é coluvionar, com inserção de blocos de rochas e 

matacões, a erosão marginal é minimizada pela formação de enrocamento 

natural. 

Recomendações do estudo 

• As áreas instrumentadas, com exceção das Áreas A e B, não necessitam de 

monitoramento adicional. Assim, recomenda-se cessar atividades de 

monitoramento nas Áreas C, D, E e F. Por outro lado, recomenda-se manter 

avaliações rotineiras nas Áreas A e B. Essa precaução leva em conta o fato de 
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que, apesar de não demonstrarem indícios de instabilidade nas vistorias 

realizadas, essas áreas se encontram junto a estruturas hidráulicas e têm 

apresentado erosão das margens, formando barrancas verticalizadas;  

• As áreas obtidas de interpretação de fotografias aéreas e avaliadas em 2004 e 

2005 não apresentaram indícios de movimentação de massa, e seu 

monitoramento poderá ser descontinuado. Recomenda-se, entretanto, manter 

avaliações rotineiras nas áreas situadas no início do reservatório, nas 

proximidades da UHE Machadinho, onde há forte inclinação das encostas e 

onde movimentos de massa poderão impedir o livre fluxo das águas afluentes 

do reservatório de Machadinho; 

• A maior parte dos processos de erosão das margens do reservatório da UHE 

Itá deve ser considerada como em franca atividade, recomendando-se 

avaliações sistemáticas de seu progresso. 

• A realização de monitoramentos com intervalos de um ano poderá 

demonstrar através de fotografias se há progresso nas erosões marginais ou a 

instabilização de outros locais. 

 
Figura 11 – Área A - Manutenção dos processos 

erosivos – mar/07 
Figura 12 – Área B - Erosão acentuada nas 

margens - mar/07 
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Figura 13 – Área D - Corte da estrada apresenta-

va pequenas instabilidades – mar/07 
Figura 14 – Área E - Erosão marginal ativa ao 

longo de antiga estrada – mar/07 

 
Figura 15 - Área F - A distância entre o poste da 
sinalização e o barranco diminuiu em 0,4 m nas 

medições entre out/06 e mar/07 

Figura 16 - Área 8P-1 - Rastejo demonstrado pela 
inclinação de árvores na margem – mar/07 

 
Figura 17 - Área 10P-1 - Erosão em solo coluvionar 

- mar/07 
Figura 18 - Área 13M-2 - Detalhe mostrando intensa 
cobertura vegetal e afloramentos de rocha – mar/07 

 Vínculo com as condicionantes 2.5 e 2.9 da Licença Ambiental de Operação. 
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5. Acompanhamento das Condições Sismológicas 

Os trabalhos de Observação das Condições Sismológicas continuam sendo 

executados 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 ora apresentados foi realizada por técnicos da EPAGRI e da 

Tractebel no período de abril de 2006/2007, conforme relatórios consolidados em 

janeiro e agosto de 2007. 

O método de análise utilizado para os estudos utiliza-se de cinco estações 

sismológicas digitais triaxiais e baseia-se em técnicas atualmente empregadas, 

desenvolvidas para a análise dos dados obtidos através da utilização de 

softwares específicos. 

A análise dos registros da RSIM – Rede Sismológica de Itá e Machadinho no 

período de outubro de 2006 a abril de 2007 mostra que na área do reservatório da 

UHE Itá continuaram a ser registrados sismos (704 eventos), cuja maior 

magnitude foi de 2,4 ML e que ocorreu uma reativação em setembro e novembro 

de 2006, com epicentros próximos da cidade de Itá. 

A RSIM registrou também três eventos naturais, sendo dois regionais e um 

telessismo com epicentro na Argentina, que mereceu destaque por ter sido 

sentido nos estados do Amazonas, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal, mas no Brasil não 

provocando danos, cuja intensidade máxima foi IV MM. 
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Figura 19 – Grupos de Epicentros – Sismicidade registrada entre 18.10.2006 e 17.04.2007 

Verificou-se que os sismos registrados pertencem aos Grupos de Epicentros 1, 4, 

9 e Outros. A sismicidade da área do Grupo 1, no período analisado, mostra uma 

concentração de sismos dentro de um raio de 3,7 km da Estação IT1, com uma 

dezena deles ocorrendo até 10 km desta estação.  

As distribuições espaço-temporal dos eventos com epicentros nas áreas dos 

Grupos 4 e 9 vêm se mantendo semelhantes desde 2003, cujos maiores eventos 

atingiram as magnitudes 0,9 e 1,3 ML, respectivamente. 

A distribuição do número de eventos em função da magnitude registrada entre 

18.10.06 e 17.04.07 é apresentada no Gráfico 4, onde se verifica que a maioria 

deles (87%) continua apresentando magnitudes menores que 0,5 ML. 
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Gráfico 4 – Distribuição do Número de Eventos em Função da Magnitude 

 

O monitoramento sismológico tem mostrado que continuam ocorrendo eventos 

na área do reservatório, com predominância das pequenas magnitudes, não 

tendo sido registrado nenhum sismo significativo (todos inferiores a 2,5 ML). 
 

 Vínculo com a condicionante 2.5 da Licença Ambiental de Operação. 

6. Monitoramento das Águas Subterrâneas 

O Monitoramento das Águas Subterrâneas realizado desde 1999 teve suas 

atividades encerradas em dezembro de 2006, com a realização da última 

campanha (35ª), sob a coordenação da empresa PROGEO e as medições de níveis 

e vazões e os serviços de amostragem sob a responsabilidade da empresa 

SOCIOAMBIENTAL, que atuaram de forma integrada com a Usina Hidrelétrica 

Machadinho. 

Fonte: IPT/EPAGRI 
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Os dados ora apresentados compõem o relatório conclusivo consolidado em abril 

de 2007, que utiliza a seguinte codificação para a identificação dos poços 

monitorados: 

• Código do reservatório influente: I (UHE Itá) ou M (UHE Machadinho); 

• Código do tipo de poço: F (frio) e T (termal); 

• Código do município: ABV - Alto Bela Vista, ATB - Aratiba, CDA - 

Concórdia, IPR - Ipira, ITA - Itá, MRM – Mariano Moro e SVA – Severiano 

de Almeida; 

• Código do número ordinal do poço no município; 

• Código do tipo de monitoramento: Q - medidas de campo e ensaios de 

laboratório; sua ausência indica que o monitoramento inclui apenas 

medidas de campo. 

Por exemplo, a sigla IFCDA1Q possui o seguinte significado: 

− I: área de influência do reservatório UHE Itá; 
− F: aqüífero frio; 
− CDA: município de Concórdia; 
− Ordinal 1: poço 1 dentro do município de Concórdia; 
− Q: o monitoramento inclui medidas de campo e ensaios de laboratório. 

 

A Figura a seguir detalha a localização dos poços em operação monitorados no 

período. 
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Figura 20 – Mapa de localização dos poços frios e quentes 

Para avaliar a qualidade das análises laboratoriais, os erros médios de seus 

resultados sempre foram verificados através da realização sistemática de 

balanços de massas e de cargas. Cabe notar que verificações deste tipo dispensam 

o confronto dos resultados de amostras duplicadas analisadas em laboratórios 

diferentes. Os erros do balanço de massas foram calculados em função do 

número de parâmetros analisados, no presente caso: pH, condutividade, sólidos 

dissolvidos totais SDT, cátions e ânions mais abundantes: Na+, Mg2+, Cl-, SO42-, 

SiO5, NO3-, F-, K+ e Ca. 
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Principais Resultados até Dezembro de 2006 

Parâmetros Físicos 

• Nível Estático 
O alteamento induzido pelos enchimentos do reservatório nos poços localizados 

nas proximidades da orla foi relativamente rápido. A partir de setembro de 2000, 

o alteamento do NE prosseguiu em um ritmo mais lento. Alguns poços acusam 

certo abatimento do NE, provavelmente traduzindo aumento de bombeio. 

Gráfico 5 – Evolução Temporal dos NE’s até dez/2006 

 

• Vazões 
Com poucas exceções, as flutuações das vazões bombeadas são irrelevantes, 

conforme pode ser observado nos gráficos a seguir. Os valores relativamente 

baixos correspondem aos poços comunitários e os altos aos poços industriais e 

das concessionárias. A vazão específica do poço IFCDA1Q, Engenho Velho, 

Concórdia/SC, é relativamente alta. 

Fonte: PROGEO/SocioAmbiental 
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Gráfico 6 – Vazões Bombeadas nos Poços Monitorados até dez/2007 

 

Gráfico 7 – Poço x Vazão Específica (m³/h/m) pelo Bombeio Médio 

 
 

 
• Temperatura 

As variações de temperatura nos poços frios resultam de razões operacionais e 

sazonais. As dos poços termais devem resultar do regime de exploração, pois 

suas profundidades excluem a sazonalidade. Temperatura de referência: 23 °C. 

Fontes: PROGEO/SocioAmbiental 

Fontes: PROGEO/SocioAmbiental 
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Gráfico 8 – Gama das Temperaturas nos Poços Monitorados até dez/2007 

 
 
 

Parâmetros Químicos  

• Componentes mais significativos 
Tratando no cotejo geral, o Gráfico 9 mostra a distribuição dos teores médios dos 

componentes mais significativos e os confronta com os índices permissíveis ao 

consumo humano de Na, Cl e SO4: 200, 250 e 250 mg/l, respectivamente. No 

poço ITMCR1Q, Termal, THERMASA, Balneário Marcelino Ramos/RS, a maior 

parte destes valores ainda está acima dos permissíveis. 

 

Fonte: PROGEO/SocioAmbiental 
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Gráfico 9 – Cotejo dos Teores Encontrados com os Índices Permissíveis 

 
 

O Gráfico 10 ordena os poços analisados em função do Índice de Qualidade 

Simplificado de Schoeller, segundo o qual a qualidade mineralógica da água 

pode ser considerada adequada para consumo se k>40 a 60. Os poços estão 

reordenados pelo índice de qualidade k decrescente, da esquerda para a direita. 

Merece destaque a classificação do poço ITMCR1Q, considerado inadequado ao 

consumo. 

Fonte: PROGEO/SocioAmbiental 
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Gráfico 10 – Cotejo dos Teores Encontrados com o Índice K de Schoeller 

 

 
Figura 21 – Mapa de distribuição do Índice de Qualidade de Schoeller 

• Componentes Nitrogenados 
O Gráfico 11 apresenta os teores médios dos componentes nitrogenados: 

nitrogênio amoniacal (N-NH3), nitratos (N-NO3) e nitritos (N-NO2) e os confronta 
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com os permissíveis pela Portaria MS 518 de 25/mar/2004, de 1,5, 10 e 1 mg/l, 

respectivamente. 

Gráfico 11 – Confronto dos Teores dos Componentes Nitrogenados com 
os Índices Permissíveis 

 
 

• Componentes que afetam a saúde 
Dos componentes inorgânicos que afetam a saúde foram testados apenas os 

fluoretos, nitratos e nitritos, sendo que todas as amostras acusaram valores 

abaixo do limite superior permissível. O poço IFMRM2, Linha Rio Branco, 

Mariano Moro/RS, que apresentava uma tendência de alta de fluoretos, foi 

desativado em setembro de 2000. 

• Componentes que afetam a qualidade organoléptica 
Dos componentes inorgânicos que afetam a qualidade organoléptica, foram 

testados apenas os cloretos, dureza, ferro, totais de sólidos dissolvidos e sulfatos. 

No poço ITMCR1Q, THERMASA, Balneário Marcelino Ramos/RS, os valores de 

cloretos e sólidos dissolvidos totais ultrapassaram os valores permissíveis, mas a 

Fonte: PROGEO/SocioAmbiental 
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tendência é de redução. Quanto aos parâmetros durezas e sulfatos, todos os 

poços monitorados apresentaram-se abaixo do limite superior permissível, com 

exceção do ITITA1Q. Alguns poços acusam valores superiores quanto aos teores 

de ferro. 

Poços Frios 

Salvo algumas exceções pouco significativas, a qualidade da água bombeada nos 

poços frios atende às exigências de qualidade para o consumo humano. Cabe 

observar que alguns poços podem estar sendo explorados além da capacidade de 

auto-sustentação do aqüífero. 

Foi possível constatar que as não conformidades detectadas em relação à Portaria 

nº. 518 de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde, quase sempre refletiam 

falhas da proteção dos poços. Das falhas notadas, as mais relevantes eram 

ausência da laje de proteção e ausência da cerca de isolamento sanitário para 

evitar, principalmente, a aproximação de animais. 

Poços Termais 

A qualidade da água dos poços que atravessam ou captam parte das reservas 

ascendentes do Arenito Botucatu, geralmente termais, não pode ser considerada 

adequada para o consumo humano, em particular, a do poço ITMCR1Q, Termal - 

THERMASA - Balneário, Marcelino Ramos/ RS, mesmo com concentrações que 

os enquadraram como potável, segundo a Portaria nº. 518. Após as modificações 

efetuadas em 2000, a elevação acentuada dos seus teores de Cloretos e 

Carbonatos provocou sua paralisação temporária. A partir de 2005 seus teores 

decresceram, melhorando sua qualidade e autorizando o retorno de sua 

exploração comercial nas piscinas e hotéis do Balneário. 
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O poço de Itá (ITITA1Q) foi perfurado em 2000 e alimenta o Balneário; a 

temperatura da água atinge aproximadamente 29 ºC.  

O Programa de Monitoramento dos Aqüíferos Frio e Termal dos mananciais 

influenciados pelo reservatório da UHE Itá foi conduzido desde 1999, de acordo 

com a programação estabelecida na 

Complementação EIA/RIMA - 

Interação Reservatório - 

Hidrotermalismo, emitida pela 

ELETROSUL em 29 de setembro de 

1977. Além disso, foi contemplada 

a realização de todas as atividades 

recomendadas, quais sejam: 

• Detalhamento do levantamento geológico-estrutural da área com auxílio de 

aerofotos, imagens de satélite e controle de campo; 

• Levantamento de campo das surgências frias e quentes, com controle 

sazonal de vazões e temperaturas das principais; 

• Levantamento de campo da locação, profundidade, características e 

condições operacionais dos poços frios e quentes, inicialmente com controle 

sazonal de níveis estáticos e dinâmicos, vazões, preferencialmente 

acumuladas, e temperaturas; 

• Realização de testes completos de bombeamento nos poços julgados mais 

importantes em função do levantamento mencionado no item precedente; 

• Monitoração de níveis freáticos utilizando perfurações disponíveis, 

eventualmente com novos piezômetros instalados em pontos estratégicos; 

 
Figura 22 - Coleta no poço ITITA1Q 
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• Eventual prospecção geofísica com o propósito de detectar grandes 

descontinuidades ou singularidades identificadas com os estudos 

precedentes; 

• Eventual avaliação da qualidade das águas bombeadas e da provável 

evolução no decorrer do tempo das características físico-químicas da água a 

ser reservada; 

• Modelagem do nível freático da área influenciada pelo reservatório, tanto 

nas condições naturais, quanto após o seu enchimento; 

• Modelagem da variação da qualidade da água bombeada do nível freático 

da área, tanto nas condições naturais, quanto após o seu enchimento; 

• Modelagem da circulação hidrotermal da área, tanto nas condições 

naturais, quanto após o enchimento do reservatório. 

Com exceção do acordo de Cooperação Técnica entre o Departamento Nacional 

da Produção Mineral e o Consórcio, que se encontra pendente junto ao DNPM, 

todos os demais objetivos do monitoramento foram atingidos  de maneira 

satisfatória sendo que a empresa consultora, avaliou que o Monitoramento dos 

Aqüíferos pode ser considerado concluído.  
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Figura 23 - Coleta no poço IFCDA4Q Figura 24 - Coleta no poço ITMCR1Q 

 
Figura 25 - Coleta no poço IFSVA1Q Figura 26 - Coleta no poço IFMCR2Q 

 

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

7. Monitoramento das Águas Superficiais 

Os trabalhos de Monitoramento da Qualidade das Águas do reservatório da 

UHE Itá foram executados sob a coordenação e supervisão da 

SOCIOAMBIENTAL que também realizou as coletas em campo. As análises 

laboratoriais foram feitas pela ECOLABOR, enquanto a identificação das 

comunidades biológicas foi desenvolvida pelo Laboratório de Ecologia de Águas 

Continentais, IBB/UNESP/SP, através de contrato com a FUNDIBIO. 
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Os trabalhos realizados seguem as metodologias de análise e de coletas descritas 

nos relatórios emitidos e são desenvolvidos de forma integrada com a Usina 

Hidrelétrica Machadinho. Os dados ora apresentados resultaram das campanhas 

41ª e 42ª, de maio e junho de 2007, respectivamente, que analisam também toda a 

série histórica. 

 
Figura 27 - Coleta superficial nos pontos TA e TP 

 
Figura 28 - Coleta superficial nos pontos TF e TJM 
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Figura 29 - Mapa de localização dos pontos de amostragem 
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Nos meses em referência notou-se a influência das condições climáticas e 

estacionais, onde persistiu um período 

com elevada precipitação na bacia de 

contribuição, com reflexos nos níveis do 

reservatório e na operação da usina. 

Essa situação promoveu uma redução 

do tempo de residência das águas e, consequentemente, na diluição de alguns 

dos parâmetros físico-químicos monitorados. 

Os documentos emitidos durante o período destacam que foi observada uma 

condição de relativa variação do nível d’água do reservatório, obtida através do 

controle das vazões turbinadas baseadas nas vazões afluentes. O vertedouro foi 

aberto no dia 17/05/07; com um vertimento máximo de 3.891,53 m³/s no dia 

22/05/07; e foi fechado no dia 29/05/07. Durante os dias de coleta da 42ª 

campanha, o volume útil do reservatório oscilou entre 52,40% e 73,17% e operou 

na cota 368,03.  

De agosto de 2006 a julho de 2007 ocorreram campanhas mensais sucessivas, 

onde foram coletadas amostras de água na superfície e em profundidade em 

todos os pontos do reservatório; superficial a montante e a jusante do 

reservatório. Foi coletada amostragem para análises biológicas de Fitoplâncton 

(qualitativa e quantitativa) nos pontos UAc, UCe, UCa, TJJ, TQJ, TRGJ, TA, TP, 

TN, TF, TJM, TD, TQM, TRGM e UJu2. 

Foram realizadas as seguintes determinações: 

• Transparência – a média observada foi de aproximadamente 0,85 m. No 

ponto TN a água estava com aspecto leitoso; 

 

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.  
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• Temperatura do ar e da água – médias de 15,50ºC e 15,81ºC, 

respectivamente; 

• Oxigênio Dissolvido - o ponto UMo estava com oxigênio dissolvido abaixo 

do estipulado pela Resolução do CONAMA. Os perfis de Oxigênio 

Dissolvido e Temperatura indicaram que o reservatório apresentava-se 

misturado, com reduzida estratificação química e homogeneidade térmica, 

com perfis ortogrados, típico dos meses de inverno; 

• pH - o pH encontrado nos pontos TGRJ, TQM e UCA-F estava fora do 

estabelecido pela Resolução do CONAMA 357/05; 

• Condutividade elétrica – média igual a 30,28 µS/cm. 
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Gráfico 12 – Perfis de Oxigênio Dissolvido e Temperatura 

 
Qualidade da Água 

• IQA 
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 UHE 

Itá. 

Fonte: SocioAmbiental 
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De acordo com os resultados obtidos, todos os pontos receberam classificação 

“ÓTIMA ou BOA”, no período avaliado, com médias neste período igual a 77 e 

com campanhas durante o ano de 14 pontuações com classificação 

“ACEITÁVEL” e uma única “RUIM” (33), no ponto TD, em junho/2007. Os 

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 continuam com qualidade de água 

bastante similar (classificação “ótima”). 

Cabe ressaltar os principais resultados: 

• Em relação ao período anterior (2005/2006), os valores médios do IQA 

foram praticamente os mesmos, com um pequeno desvio negativo (2 

pontos) para a média do último ano monitorado. Em relação aos pontos 

UMo, TA, TP, TRGM, TRGJ, TD, TJM e TN foram obtidos valores menores 

nos períodos atuais; e nos pontos TQM, TQJ, TF, TJJ e UJu2 foram obtidos 

valores médios mais favoráveis; 

• O IQA médio para última campanha foi 77 (BOA), sendo o maior verificado 

desde fevereiro/06. Apenas o ponto TQM apresentou concentrações 

inferiores ao verificado na campanha de junho/07. Neste ponto as elevada 

concentrações de Fósforo Total, Nitrogênio Total e Coliformes Fecais, além 

do pH, contribuíram para a baixa classificação (46); 

• Foram detectadas concentrações de Fósforo Total acima do limite para 

águas de Classe II na maioria dos pontos amostrados, merecendo destaque 

o ponto TQM (2870,0 ug/L); 

• A concentração de Nitrogênio Total também estava acima do estabelecido 

para águas de Classe II em boa parte dos pontos: UAC-S, TA, TP, TRGJ, 
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TRGM, TQJ, UCE-M, UCE-F, TD, TF, TN, TJM, TJM, merecendo ser 

destacado o ponto TQM (30,382 mg/L); 

• Os pontos TQJ e TQM apresentaram concentrações de Fenóis acima do 

limite para águas de Classe II;  

• A concentração de Coliformes Fecais encontrada no ponto TN estava acima 

do limite estabelecido para águas de Classe II;  

• Nos pontos UCa-S, UCa-M, UCa-F e UCe-S foram encontrados teores de 

Ferro Solúvel acima do limite para águas de Classe II. 

Tabela 5 - IQA dos Pontos de Monitoramento de Qualidade da Água da 
UHE Itá de ago/2006 a jul/2007 

PONTO Ago/06 Set/06 Out/06 Nov/06 Dez/06 Jan/07 Fev/07 Mar/07 Abr/07 Mai/07 Jun/07 Jul/07 MÉDIA 

UMo 88 77 81 87 83 69 86 79 82 84 82 82 82 

TA 60 54 82 48 67 77 74 75 77 72 45 84 68 

TP 65 61 69 60 68 69 73 63 73 66 44 83 66 

TRGM 67 68 55 55 62 63 68 73 68 67 64 80 66 

TRGJ   91 79 92  87 81 88 76 76 77 83 

TQM 46  42 74  71 61 59 50 54 53 46 56 

TQJ   90 72 66 85 71 58 64 87 63 88 75 

TD 79 69 81 49 68 78 77 69 68 70 33 78 69 

TJM 74 60 84 57 65  73 63 85 66 44 77 68 

TF 67 68 72 50 64  75 78 70 69 48 74 67 

TJJ   94 88 88  82 83 86 78 74 84 84 

TN 83 50 62 38 55 54 70 63 57 66 43 60 58 

UJu2 82 72 85 88 84  83 92 79 73 67 86 82 

MÉDIA 71 64 76 65 72 71 75 72 73 71 57 77 71 
 

Legenda: 
 

 

Fonte: Socioambiental 
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Gráfico 13 - IQA dos Pontos de Monitoramento de Qualidade da Água 

 
 

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

utilizada a 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, 

mantendo os índices já atingidos no ano anterior. O IQAR médio para a 

campanha de março/07 foi de 3,52. 

Gráfico 14 - IQAR dos Pontos de Monitoramento de Qualidade da Água 

 

Fonte: Socioambiental 

Fonte: Socioambiental 
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Comunidade Biológica 

• Comunidade Fitoplanctônica - Março/2007 
No mês de março de 2007 foram identificados 67 táxons, sendo 18 (26,9%) da 

classe Bacillariophyceae; 25 (37,3%) da classe Chlorophyceae; 6 (9,0%) da classe 

Zygnemaphyceae; 8 (11,9%) da classe Cyanophyceae; 4 (6,0%) da classe 

Cryptophyceae e 3 (4,5%) das classes Dinophyceae e Euglenophyceae. 

A espécie com maior freqüência da classe Bacillariophyceae foi a Cyclotella 

stelligera, com 100,0% de freqüência relativa. Na classe Chlorophyceae, as 

espécies Scenedesmus escornis e Tetraedron minimum tiveram 100,0% de freqüência 

relativa.  Na classe Zygnemaphyceae, as espécies Mougeotia sp e Staurastrum 

quadrangulare tiveram 57,1% de freqüência.  

Na classe Cyanophyceae os táxons Cylindropermopsis raciborskii e Gleitlerinema 

amphibium tiveram 85,7 de freqüência. 

Na classe Cryptophyceae, as Chryptomonas spp tiveram 100,0%. Na classe 

Euglenophyceae todas as espécies tiveram 14,3% de freqüência. E finalmente, a 

classe Dinophyceae teve o táxon Peridinium sp com 85,7% de freqüência relativa. 

Quanto à riqueza de espécies, a estação TRGJ apresentou o maior número de 

táxons, 30, e o menor número de táxons ocorreu na estação TJJ, com 17 táxons. 

As classes que apresentaram os maiores números de táxons foram: 

Bacillariophyceae e Chlorophyceae, com os valores oscilando de 3 a 10 e de 7 a 11 

táxons, respectivamente. 

Os dados de densidade total e abundância relativa (%) apresentaram que a 

estação TRGJ teve a maior densidade total 13.859.544 ind./L, onde 7.312.733 

ind./L correspondem à classe Bacillariophyceae, porém a classe Cyanophyceae 
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teve uma grande densidade (3.920.792 ind./L). A estação UCa apresentou a 

menor densidade 420.406 ind./L, onde a classe Cryptophyceae (203.273 ind./L) 

apresentou a maior densidade. 

Registrou-se também a ocorrência de eventos de proliferação excessiva que 

caracterizam blomms para as espécies Cyclotella stelligera no ponto TRGJ e 

Fragilaria crotonensis para os pontos TJJ, TRGJ, e UAc; ambas as espécies da Classe 

das Bacillariophyceae. Também para a Clorofícea Scenedesmus ecornis, nos pontos 

TJJ e TRGJ; para as Cianofíceas Cylindropermopsis reciboskii, nos pontos TQJ, TJJ, 

TRGJ e UAc; para a espécie Gleitlerinema amphibium no ponto TRGJ e para as 

Cryptophyceae do gênero Cryptomonas spp. no ponto TQJ.  

O maior índice de diversidade (Shannon-Wiener) foi obtido na estação TRGJ, 3,92 

bits/ind. e o menor na estação UJu2, 2,73 bits/ind. 

• Comunidade Bentônica - Julho/2007 
Em julho de 2007 foi realizada a coleta de sedimento do reservatório em sete 

pontos predefinidos para fins de análise da comunidade bentônica: UCa, TA, 

TQJ, TRGJ, TJJ, TP e UJu2. A mesma esteve composta por 7 grupos taxonômicos. 

O grupo Díptera, representado por 2 táxons, demonstrou maior riqueza nos 

pontos amostrados para o mês de julho.  

Os grupos de maior freqüência relativa foram Diptera-Chironomidae e Annelida-

Oligochaeta, com 71% e 100%, respectivamente. 

O maior número de táxons foi encontrado no ponto TQJ, com 5. Já o menor 

número de táxons foi observado no ponto UJu2, com apenas 1. O grupo que 

esteve presente em todos os pontos de coleta foi Annelida-Oligochaeta. 

A maior densidade foi registrada no ponto TQJ, com 5.429 ind.m-2, do grupo 
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Diptera-Chironomidae, que também ocorreu em quase todos os pontos de coleta. 

O ponto TA apresentou a maior diversidade (1,140 bits/ind) e o ponto UCa a 

menor diversidade, de 0,683. 

 
Figura 30 - Análise de campo nos pontos TRGM e TQJ 

 
Figura 31 - Coleta de Fitoplâncton e de bentos no ponto UAc 

 
Figura 32 - Coleta de Fitoplâncton nos pontos TD e UCE 
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Figura 33 – Verificando a transparência nos pontos TFB e TJJ 

 

Figura 34 - Análise de campo nos pontos TN e TQJ 
 

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

8. Acompanhamento e Controle de Macrófitas Aquáticas 

O Plano de Manejo elaborado pela empresa de consultoria EcoSafe Agricultura e 

Meio Ambiente, para o acompanhamento e controle das Macrófitas Aquáticas no 

reservatório da UHE Itá recomenda a execução de vistorias mensais nos 

principais pontos de proliferação de macrófitas, caracterizados pelo recebimento 

de grande aporte de nutrientes.  

Estas vistorias abrangem, segundo as orientações do Plano de Manejo, pontos 

localizados nos principais afluentes do rio Uruguai, no Âmbito do reservatório 
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(Figura 35), quais sejam:  

• Rio Fragosos; 

• Rio Queimados; 

• Rio Jacutinga; 

• Rio Rancho Grande; 

• Rio Novo; 

• Rio Entre Rios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Localização geográfica das ocorrências de proliferação de macrófitas aquáticas registradas 
nas margens do reservatório da UHE Itá 

No período de abrangência deste relatório foi dada ênfase ao acompanhamento e 

monitoramento do crescimento das populações de macrófitas aquáticas, com 

instalação de cabos de contenção e retiradas mecânicas pontuais, em locais cuja 

área de cobertura apresentava índices de proliferação significativos. 

Os rios com maior incidência de macrófitas, são: 
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O volume e a qualidade da água 
do reservatório estão diretamente 
relacionados com a formação de 
bancos de macrófitas, 
principalmente nos tributários. 
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• Rio Rancho Grande; 

• Rio Fragosos; 

• Rio Queimados. 

Retirada Mecânica de Macrófitas Aquáticas 

No período de abrangência do presente relatório foram realizadas duas grandes 

operações de retirada de macrófitas aquáticas, conforme discriminado na tabela a 

seguir: 

Tabela 6 – Abrangência das Operações 

Rios Rancho Grande e Queimados Rios Fragosos e Jacutinga 

Período:  
Último trimestre de 2006 

Período:  
Primeiro semestre de 2007 

Pessoal: Pessoal: 

- 01 Coordenador - 01 Coordenador 

- 01 Biólogo - 01 Biólogo 

- 04 Marinheiros - 04 Marinheiros 

- 02 Motoristas - 02 Motoristas 

- 01 Operador do equipamento garra - 01 Operador do equipamento garra 

- 01 Operador de retro escavadeira - 01 Operador do trator de esteira 

- Equipe de vigilância - 01 Operador de retro escavadeira 

 - 01 Auxiliar de campo 

 - Equipe de vigilância 

Equipamentos: Equipamentos: 
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- 05 Barcos de alumínio - 05 Barcos de alumínio 

- 02 Caminhões caçamba traçados - 02 Caminhões truck 

- 01 Caminhão garra - 01 Caminhão garra 

- 01 Retro escavadeira - 01 Retro escavadeira 

- 01 veículo 4 x 4 - 01 Trator de esteira 

 - 02 veículos 4 x 4 

Volume Retirado: Volume Retirado: 

Rio Rancho Grande:...................3.920 m3 Rio Fragosos:..............................2.640 m3 

Rio Queimados:..........................1.104 m3 Rio Jacutinga:.............................3.735 m3 

As imagens a seguir visualizam a situação dos pontos mais críticos, antes e 

depois da retirada das macrófitas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 36 – Antes e depois da retirada de macrófitas no rio Rancho Grande 
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Figura 37 – Antes e depois da retirada de macrófitas no rio Queimados 

 

 
 

 
Figura 38 – Antes e depois da retirada de macrófitas no rio Fragosos 
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Figura 39 – Antes e depois da retirada de macrófitas no rio Jacutinga 

Em visita técnica realizada no período de 07 a 10 de maio/07, o consultor técnico 

Prof. Robinson Antonio Pitelli, em seu relatório apresentou as seguintes 

Recomendações Imediatas: “A colonização de Salvinia no braço do Rio Jacutinga deve 

ser avaliada semanalmente para detectar tendência de explosão populacional. A decisão de 

controle deverá ser tomada pela análise desta taxa de crescimento.” 

As recomendações para a B. arrecta encontram-se no texto do relatório e são:  

• “Realizar um levantamento completo com mapeamento e dimensionamento de todos 

os bancos desta macrófita no reservatório; 

• Baseado nos dados do levantamento, efetuar um estudo de análise de risco sobre a 

biodiversidade marginal e perigos potenciais à geração, criando zonas para urgência 

das medidas de manejo; 
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• Elaborar plano de manejo apresentando uma análise de risco benefício ambiental 

para, caso necessário, seja enviando para os órgãos oficiais de defesa do meio 

ambiente; 

• Durante o deplecionamento do reservatório, efetuar o controle mecânico desta 

vegetação na projeção da lâmina d'água e controle químico nas áreas acima da cota 

máxima; 

• Reavaliar a colonização desta macrófita aos dois, seis e 12 meses após a aplicação do 

controle. 

Com relação às colonizações de A. philoxeroides, E. sessilis, Echinochloa ssp e H. 

amplexicaulis, por enquanto, qualquer medida de controle deverá ser complementar a 

uma ação sobre a B. arrecta.” 

A Tabela 7 abaixo, apresenta uma visão geral da situação das macrófitas 

aquáticas, apuradas na vistoria técnica efetuada no final do mês de agosto/07. 

Tabela 7 – Vistoria de Macrófitas Aquáticas ago/07 

Localização 
(Rio) 

Espécie Área (ha) Observações 

NOVO Nenhuma 0,00 Não há proliferação 

FRAGOSOS 

Eichhornia Crassipes 
(aguapé) 
consorciada com 
manchas de 
Brachiaria e Salvinia 
sp 

 

Foi realizada retirada mecânica das 
plantas aquáticas no mês de agosto. 
Conforme orientação do consultor 
Pitelli foi realizada retirada até o 
limite do transformador. 
Observaram-se várias manchas de 
Eichhornia crassipes nas margens 
abaixo do limite do transformado que 
não foram retiradas pela dificuldade 
de acesso (deplecionamento). 

JACUTINGA Nenhuma  0,00 Retirada mecanicamente no mês de 
agosto/07 
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Localização 
(Rio) 

Espécie Área (ha) Observações 

QUEIMADO 

Pistia (alface da 
água) com manchas 
de Eichhornia 
crassipes (aguapé) 

17,70 

Os bancos de plantas aquáticas estão 
confinados no cabo de contenção. 
No local, há mistura de duas 
espécies; Pistia e Eichhornia crassipes 
(aguapé), plantas em fase de 
crescimento. 
Os cabos de contenção estão em bom 
estado de conservação 

RANCHO 
GRANDE Nenhuma  0,00 Não há proliferação 

ENTRE RIOS Nenhuma  0,00 Não há proliferação 

Fonte: Tractebel Energia – FR-MA-GH-018 

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 também, além da maior 

freqüência nas vistorias, a maior cobertura e controle na área do reservatório.  

 

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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Figura 40 – Rios Novo e Entre Rios – Sem proliferação 

  

Figura 41 - Rio Jacutinga - Cabo de contenção e Retirada 

  

Figura 42 - Rio Queimados - Início da infestação em área retirada e Cabo de contenção 
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Figura 43 - Rio Queimados - Retirada Figura 44 - Rio Fragosos - Eichhornia crassipes 

(aguapé) consorciada com Brachiaria 
 

 Vínculo com a condicionante 2.5 da Licença Ambiental de Operação. 

9. Recuperação da Faixa Ciliar 

As atividades de recuperação da vegetação ciliar do entorno do reservatório da 

UHE Itá tiveram início em fevereiro de 2003, com a caracterização da área do 

projeto e com o diagnóstico da vegetação, compreendendo: 

• Levantamento da biometria e paisagem; 

• Elaboração de banco eletrônico de dados; 

• Identificação das tipologias em mapa georeferenciado; 

• Levantamento documental da implantação da faixa ciliar. 

Em junho de 2003 foi elaborado o “Projeto de Recuperação da Mata Ciliar na 

Área do Empreendimento”, tendo como premissa básica as tipologias que foram 

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

margens durante a primeira fase de pesquisa. 
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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 

Por se tratar de áreas com estágios de regeneração natural de florestas e outras 

formas de vegetação, não deverá ocorrer intervenção antrópica direta, somente 

um plano de comunicação. 

• Intervenção na área tipo 2: capoeirinha 

Nesta área foi proposto adensamento florestal e iniciado o enriquecimento da 

vegetação, uma vez que existe regeneração e a intervenção se dá no sentido de 

acelerar este processo. A escolha das espécies para o plantio baseou-se em 

estudos da composição florística antes do alagamento do reservatório (Jagmin, 

1989). 

• Intervenção na área tipo 3: pastagem 

Como os meios de regeneração natural são mais restritos em decorrência da 

competição das gramíneas, foi proposto o reflorestamento destas áreas com 

utilização de espécies ameaçadas de extinção em Santa Catarina e no Rio Grande 

do Sul. 

• Intervenção na área tipo 4: áreas degradadas 

A estratégia adequada é fechar a área degradada, induzindo à introspecção das 

variáveis ecológicas como forma de aumentar o fluxo de matéria e energia 

internamente no sistema.  O fechamento da área conduz a uma maior 

variabilidade ambiental que facilita o estabelecimento e aumento da 

biodiversidade, produção de biomassa e auto-sustentabilidade. 
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A revegetação se instalará mais rapidamente, intervindo-se com a sinergia 

humana em todas 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.  

O planejamento do viveiro florestal iniciou no ano de 2004 com o propósito 

específico de abastecer as atividades de plantio durante a etapa de execução do 

projeto. 

Em Agosto de 2006 foram contratados os serviços de: 

• Plantio, construção e reforma de cerca; 

• Monitoramento da execução; 

• Consultoria de acompanhamento técnico. 

O projeto de recuperação da vegetação ciliar busca consolidar as atividades 

executadas no período de pré-enchimento do reservatório e atender aos 

requisitos legais. 

• Descrição sucinta do projeto 

Identificação dos processos de planejamento, plantio, construção de cerca, 

monitoramento e medição. A partir dos processos foram elaborados 

procedimentos específicos. 

Foram definidas 65 UBR, totalizando uma área de, aproximadamente, 1.950 ha. A 

UBR (Unidade Básica de Revegetação) é uma área padrão de replantio 

correspondente a 30 ha (10.000 x 30 m). 
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Formas de Revegetação: 

• Adensamento: aplicado nas áreas de Capoeirinha com Regeneração 

Avançada, na Capoeirinha Estagnada e Pastagem com Presença de 

Regeneração; 

• Reflorestamento: esse sistema será aplicado nas áreas de Pastagem 

Estagnada, Áreas Degradadas e Áreas Degradadas com Vegetação Esparsa; 

• Recuperação das características naturais do solo: nas áreas indicadas no 

projeto executivo. 

Grupos ecológicos utilizados: 

• Pioneira – 60% (sessenta por cento); 

• Secundária – 20% (vinte por cento); 

• Clímax – 20% (vinte por cento). 

Diversidades de espécies disponíveis no horto: 

• Pioneira – 41 espécies; 

• Secundária – 40 espécies; 

• Clímax – 20 espécies. 

Todas as sementes coletadas são da região fitogeográfica. 

Períodos de plantio: 

Utilização do sistema hidrológico para a orientação quanto aos períodos 

indicados para o plantio. 

Preparo do solo: 

• Identificação da placa de tipologia; 

• Repasse do critério de espaçamento para equipe; 

• Coroamento (1 x 1 m); 
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• Pico no meio do coroamento para marca a cova; 

• Perfurador realiza abertura de cova (30 x 40 cm); 

• Acompanhamento manual com picaretas em locais com pedra; 

• Colocar adubo na cova (aproximadamente 300 g de cama de aviário); 

• Mistura o adubo na cova; 

• Aplicação de isca formicida; 

• Distribuição de estacas de tutoramento. 

Plantio: 

• Coveamento; 

• Coroamento; 

• Adubação; 

• Tutoramento; 

• Verificação do espaçamento X tipologia; 

• Plantio; 

• Combate a formigas. 

Monitoramento e Medição: 

• Medição da construção de cerca; 

• Avaliação do Plantio; 

• Análise dos dados coletados; 

• Desenvolvimento de metodologia para amostragem. 

Execução: 

Até o momento, foram identificados 

poucos desvios operacionais.  
 

As ações de Educação Ambiental 
estão diretamente ligadas ao 
sucesso das medidas de 
recuperação da Faixa Ciliar do 
reservatório. 
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No Benchmarking realizado com outras companhias do setor elétrico (Duke 

Energy, CESP, CPFL, CBA, AES TIETÊ) e no II Seminário Brasileiro de Meio 

Ambiente e Responsabilidade Social no Setor Elétrico (Nov/2006), constatou-se 

que o projeto de recuperação da vegetação ciliar da UHE Itá vem apresentando 

inovação metodológica, propiciando assim, melhores resultados. 

Gráfico 15 - Evolução do Plantio de Mudas 

 

Gráfico 16 - Evolução da Construção e Reformas de Cercas 

 

Fonte: Tractebel Energia 

Fonte: Tractebel Energia 
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Gráfico 17 – Avanço Físico em UBR’s (%) 

 

 

  
Figura 45 - Treinamento das equipes e Plantio a campo 

 
Figura 46 - Descarregamento de mudas com caminhão e barco 
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Fonte: Tractebel Energia 
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Figura 47 - Coveamento mecânico e Muda pronta para ser plantada 

 
Figura 48 – Cerca e Ripões para impedir acesso de gado 

 
Figura 49 - Construção de cerca em área de difícil acesso e Cerca construída 

 

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

São apresentados nos três gráficos a seguir os dados hidrológicos (médias 

diárias), relacionados ao nível do reservatório, vazões turbinadas e vazões 

vertidas, referentes ao período de setembro/2006 a agosto de 2007. 

Gráfico 18 – Nível do Reservatório (m) 
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Gráfico 19 – Vazão Turbinada (m3/s) 
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Gráfico 20 – Vazão Vertida (m3/s) 
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 Vínculo com a condicionante 2.5 da Licença Ambiental de Operação. 

Fonte: Setor de Hidrologia da Tractebel Energia 

Fonte: Setor de Hidrologia da Tractebel Energia 

Fonte: Setor de Hidrologia da Tractebel Energia 
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11. Unidade de Conservação 

Parque Estadual Fritz Plaumann 
Em 2006 foi assinado o contrato pelo Consórcio Itá, Fundação do Meio Ambiente 

do Estado de Santa Catarina – FATMA e a empresa Socioambiental que visa 

principalmente à formação, treinamento e acompanhamento das atividades de 

uma OSCIP que será responsável pela Co-gestão do Parque Estadual Fritz 

Plaumann, localizado no município de Concórdia/SC. Além da Co-gestão do 

Parque, o contrato também prevê a estruturação do Conselho Consultivo do 

mesmo e de orientação de atividades de desenvolvimento econômico das 

populações da zona de amortecimento do Parque. 

Entre as diversas atividades que estão sendo executadas, podem-se destacar a 

reforma do Centro de Visitantes e Pórtico do Parque e a elaboração das trilhas 

interpretativas.  Após a conclusão dessas atividades, o parque será aberto 

definitivamente à visita pública, o que deve ocorrer em meados do mês de 

novembro de 2007. 

Parque Natural Municipal Teixeira Soares 
Em outubro de 2006, foram retomadas as tratativas com a Prefeitura de 

Marcelino Ramos/RS para a implantação do Parque Teixeira Soares, localizado 

naquele município. No período a que se refere este relatório, a rearticulação da 

criação do Parque contou com a seguinte agenda: 

Reuniões, apresentações e atividades 

• Outubro/2006 – Prefeitura Municipal 

− Reunião com Prefeito para apresentação da situação da UC e discussão 

da retomada do processo de criação e implementação do Parque; 
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− Apresentação do Plano de Manejo do Parque à Câmara de Vereadores 

de Marcelino Ramos e articulação para retomada do processo de criação 

e implementação do mesmo. 

• Março/2007 – DEFAP/ Porto Alegre 

− Apresentação da situação da área ao DEFAP, instituição responsável 

pelo cadastro do SEUC-RS, para aprovação da categoria de manejo. 

• Abril/2007 – Parque Quinto Rancho, em Marcelino Ramos (Zona de 
Amortecimento do Parque Teixeira Soares) 

− Apresentação às comunidades vizinhas à UC, abordando a situação 

atual, próximos encaminhamentos e a participação da comunidade no 

processo. 

• Maio/2007 

− Realização da 1ª Viagem de Sensibilização dos Atores Sociais Locais de 

Marcelino Ramos à Florianópolis, de 17 a 20 de maio, com objetivo de 

permitir o intercâmbio de experiências com projetos e 

empreendimentos já existentes, relacionados a turismo e conservação, e 

iniciar a estruturação do Conselho Consultivo do Parque. 

• Junho/2007  

− Acompanhamento da vistoria dos técnicos do DEFAP para elaboração 

de parecer oficial do órgão a respeito da categoria de manejo proposta 

(Parque Natural Municipal) e inclusão da unidade no SEUC-RS. Cabe 

observar que o parecer foi favorável à inclusão e a categoria foi aceita. 

(Figura 81) 

• Agosto/2007 – Parque Quinto Rancho, em Marcelino Ramos (Zona de 
Amortecimento do Parque Teixeira Soares) 
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− Apresentação aos participantes da 1ª Viagem de Sensibilização e às 

comunidades vizinhas, abordando os resultados da viagem; 

− Apresentação dos resultados da vistoria do DEFAP (aprovação da 

categoria Parque); 

− Realização de dinâmica para coleta de indicações de instituições a serem 

convidadas a integrar o Conselho Consultivo do Parque; 

− Realização de dinâmica para a coleta de percepções da comunidade a 

serem utilizadas na construção da Visão do Parque; 

− Iniciada organização da Consulta Pública para criação do Parque 

Natural Municipal. 

Resultados obtidos 
• Comunidades vizinhas à área da UC e pessoas-chave de Marcelino Ramos, 

mobilizadas para participar da criação e implementação do Parque; 

• Lista com 19 indicações de entidades a serem convidadas para integrar o 

Conselho Consultivo do Parque, indicadas participativamente por grupo 

que envolveu comunidades, Poder Público e setor privado de Marcelino 

Ramos; 

• Insumos para a definição da Visão do Parque, obtidos por método 

participativo; 

• Poder público (Prefeitura e Câmara de Vereadores) de Marcelino Ramos de 

acordo e participando ativamente do processo de criação do Parque, com 

vistas à implementação. 

Próximos passos 
• Elaborar minuta do Decreto de criação do Parque; 

• Marcar Consulta Pública prévia à criação do Parque; 
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• Definir composição do Conselho, com base em indicações da comunidade; 

• Revisar Plano de Manejo; 

• Demarcar os limites do Parque. 
 

 Vínculo com a condicionante 2.13 da Licença Ambiental de Operação. 

12. Recomposição de Áreas da Obra 

Como já informado em anos anteriores, o projeto da Usina foi concluído em 2001, 

com o encerramento das obras de implantação. 

A recomposição das áreas onde funcionavam os escritórios da empreiteira e 

fiscalização, os alojamentos, suas oficinas etc., ocorreu ainda em 2002, deixando 

toda a Volta do Uvá com cobertura vegetal.  

No final de 2005 e meados de 2006, passados três anos do evento acima citado, 

decidiu-se  avaliar os trabalhos realizados, sendo que os resultados apontaram 

pelo adensamento de algumas das áreas com mudas de espécies nativas, 

independentemente da proteção rasteira (gramínea) ali existente estar 

desempenhando  suas funções a contento. Na ocasião, foram então plantadas 

4.364 mudas em áreas que totalizaram 23,1 ha. Obteve-se, desta forma, uma taxa 

de 188 mudas/ha, cujos tamanhos variaram de 0,40 m a 1,50 m. Um quadro-

resumo do serviço realizado encontra-se à pág. 63 do relatório anual de 2006 que 

foi enviado ao IBAMA. 

Em maio/2007, foi efetuado novo levantamento nas áreas acima mencionadas, 

com o intuito de avaliar os resultados do plantio realizado, verificando o 

desempenho do plantio realizado.  Com os resultados em mãos, decidiu-se pelo 

imediato replantio de 249 mudas de espécies nativas, o que já foi realizado. 
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Tabela 8 – Espécies Plantadas em maio/2007 

Nome comum Nome Científico Quantidade (unid.) 
Amoreira Morus alba L. 50 
Angico vermelho Parapiptadenia rígida 25 
Bracatinga Mimosa scabrela 15 
Ingá-feijão Inga marginata 50 
Jambolão Syzygium cumini 50 
Leucena Leucena leucocephala 09 
Pata-de-vaca Bauhinea variegata 50 

TOTAL 249 
Fonte: CDA 

Tabela 9 – Espécies Plantadas no Acesso à Casa de Força 

Nome comum Nome Científico Quantidade (unid.) 
Angico vermelho Parapiptadenia rígida 05 
Araçá  Psydium catlleianum 10 
Aroeira vermelha Schinus terebentifolius 02 
Canela amarela Nectandra lanceolata 02 
Goiabeira Psydium guajava 03 
Ingá-feijão Ingá marginata 11 
Jambolão Syzygium cumini 20 
Pata-de-vaca Bauhinea variegata 02 

TOTAL 55 
 
No acesso à Casa de Força foi feito 

um plantio de grama para a 

proteção vegetal das superfícies 

dos taludes expostos. Esta grama 

ainda se encontra no estágio de 

pega, em decorrência da 

temporada de baixas 

temperaturas.  
 

Figura 50 - Manutenção e replantio de mudas no 
acesso à Casa de Força 

 

Fonte: CDA 
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Medidas de contenção dos deslizamentos próximos ao Vertedouro 

No sentido de prevenir escorregamentos nos taludes da margem esquerda do rio 

Uruguai, a jusante da Barragem e Vertedouro 1, provocados pela erosão devida 

às grandes descargas de água, foi executado em 2007 um projeto especial de 

proteção do referido talude. 

O projeto realizado consistiu na remoção do material depositado pelas enchentes 

a jusante da bacia de dissipação do Vertedouro 1, depositando-o no talude da 

margem esquerda do rio um total de 160.000 m3 de material pétreo. 

A solução adotada já enfrentou duas enchentes e a única alteração ocorrida foi a 

regularização do seu talude. Espera-se que a medida resolva definitivamente o 

problema, garantindo a proteção ambiental da área. (Figuras 57 e 58) 

 
Figura 51 – Área junto à RS-420, a jusante da 

Barragem 
Figura 52 – Área próxima à RS-420, a montante da 

Barragem 
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Figura 53 – Área das oficinas e almoxarifados da 

empreiteira das obras da Usina 
Figura 54 – Detalhe da área das oficinas e 

almoxarifados da empreiteira 

 
Figura 55 - Área de pré-montagem industrial usada 

pela empreiteira das obras da Usina 
Figura 56 – Detalhe da área de pré-montagem 

industrial usada pela empreiteira 

  
Figura 57 – Talude a jusante da Barragem e Vertedouro 1 – Nov/06 e Jul/07 
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Figura 58 – Talude a jusante da Barragem e Vertedouro 1 – Jul/07 

 

 Vínculo com a condicionante 2.9 da Licença Ambiental de Operação. 

III – GESTÃO PATRIMONIAL  

A Gestão do Patrimônio 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 

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

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

Permanente. 

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 
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reservatório e à Gestão do Patrimônio Imobiliário e se caracterizam por vistorias 

locais nas áreas do entorno do reservatório. 

• FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL  

As atividades de Fiscalização Ambiental e Patrimonial da UHE Itá têm por 

objetivo reduzir, ao mínimo possível, a ocorrência de danos e crimes ambientais 

em toda a área do reservatório e, 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. 

Baseadas no planejamento elaborado previamente e orientadas pelas 

especificações de monitoramento para cada atividade detalhada no MGASP, as 

atividades de fiscalização obedecem 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. 

As ocorrências e vistorias realizadas no período abrangido por este relatório 

(set/2006 até ago/2007) estão representadas, em resumo, na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Registro de Ocorrências de set/2006 a ago/2007 

Tipo 
Documento Tipo de Ocorrência Quantidade 

RO-01 Abalroamento, Naufrágio 0 

RO-02 Acidente com Produto Perigoso 0 

RO-03 Incêndio Florestal 1 

RO-04 Afogamento 4 

RO-05 Ocorrência Envolvendo a Ictiofauna 2 

RO-06 Contaminação por Efluentes Líquidos 0 

RO-07 Contaminação por Resíduos Sólidos 2 

RO-08 Deslizamento de Taludes 1 

RO-09 Cheias e Estiagens Extraordinárias 0 

RO-10 Proliferação Macrófitas 4 

RO-11 Uso Irregular Margens 69 

RO-12 Ocupação de Terras Empreendedor 9 

RO-13 Inadimplência 0 

RO-14 Ocorrências Gerais 3 

RE-01 Monitoramento Ambiental 12 

RE-02 Vistoria Técnica 49 

RE-03 Acompanhamento Técnico 27 

Total de Ocorrências Registradas 183 

 
Dentre as atividades relacionadas na tabela acima, merecem registro: 

Vistorias Técnicas: 

• Auto Reassentamento - carta de crédito; 

• Reparo a dano ambiental; 

• Vistoria de campo no local de retirada de plantas aquáticas; 

Fonte: LAGO AZUL 
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• Vistoria de campo nos locais de retirada de macrófitas; 

• Plano de Vistoria Programada - Macrófitas Aquáticas; 

• Plano de Vistoria Programada - Taludes Marginais; 

• Plano de Vistoria Programada - Cercas faixa ciliar; 

• Relacionamento com a Sociedade; 

• Solicitação de uso do entorno reservatório; 

• Uso Irregular das Margens; 

• Ocupação Irregular de Terras do Empreendedor. 

Acompanhamentos Técnicos: 

• Levantamento Batimétrico na Volta do Uvá; 

• Monitoramento da Estabilidade dos Taludes Marginais; 

• Monitoramento de Águas Superficiais; 

• Monitoramento de Macrófitas Aquáticas; 

• Monitoramento da Ictiofauna; 

• Divulgação do Plano Diretor – CDA; 

• Coleta de Efluentes; 

• Revegetação da Faixa Ciliar; 

• Retirada dos resíduos classe I do armazém e dependências internas da UHE 

Itá. 
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Gráfico 21 – Uso Irregular das Margens - set 2006 a ago 2007 
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Figura 59 - Mapa de Uso Irregular das Margens Set/2006 a Ago/2007 

Na atividade de Fiscalização Ambiental e Patrimonial estão envolvidos, com 

dedicação exclusiva, 02 (dois) profissionais de campo. 

Fonte: LAGO AZUL 
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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. 

 
Figura 60 – Rotina de procedimentos de fiscalização 

 
Figura 61 – Vistoria nas margens 

 

Fo
to

s: 
LA

G
O

 A
ZU

L 
Fo

to
s: 

LA
G

O
 A

ZU
L 



  
Usina Hidrelétrica Itá 

   

  
Relatório Anual – Setembro/06 a Agosto/07  91 

• GESTÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO LAGO E DAS MARGENS 

O Plano Diretor do Reservatório estabeleceu os Zoneamentos de Usos e, nas áreas 

onde é permitido o uso, como se deve proceder.  Nele são estabelecidas normas 

gerais e normas específicas de uso. 

Foi elaborado, com a participação da equipe encarregada da operação da Usina, 

Polícia Ambiental e comunidade, um vídeo instrutivo sobre as principais 

características do Plano de Uso e as formas de utilização da borda do lago.  

Esse vídeo encontra-se disponível em todas as prefeituras dos municípios 

lindeiros ao reservatório e no Centro de Divulgação Ambiental – CDA, em 

Itá/SC. Também se encontra em fase final de elaboração uma cartilha instruindo 

sobre o uso do lago. 

Desta forma, estão sendo criadas condições para um diálogo constante com as 

comunidades e agentes envolvidos, tanto para as solicitações de permissão de 

uso, como para atendimento a dúvidas e outras solicitações. 

As solicitações de uso, depois de recebidas pelo Consórcio Itá, são avaliadas 

através do Sistema de Informações Gerenciais de vistorias de campo; da 

verificação dos requisitos legais e do zoneamento estabelecido pelo Plano 

Diretor.  

Após a análise da solicitação, é emitida carta autorizando ou não a utilização 

proposta pelo solicitante. Em caso positivo, é informado qual zoneamento incide 

sobre a solicitação e quais condicionantes estão limitando o respectivo uso.   Essa 

carta de anuência serve apenas para autorizar a continuidade do processo. O 

solicitante deverá obter todas as autorizações de órgãos ambientais e legais antes 

da emissão final da Permissão de Uso. As permissões de uso têm tido como 
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limite da validade o prazo da licença ambiental emitida pelo órgão responsável 

pelo licenciamento.  

Durante período de cumprimento de todas as exigências requeridas no processo, 

são realizadas vistorias de campo com o objetivo de assegurar que, no período de 

tramitação do processo, o solicitante não modificou a área pretendida.  

Tabela 11 - Resumo das Solicitações de Uso do Lago e Margens de 2002 a 2007 

Item Identificação Qdade. 

1 Não autorizadas – fora dos critérios do Plano de Uso 20 
2 Autorizadas – em conformidade com o Plano de Uso 40 

2.1 Aguardando regularização de pendências  7 

2.2 Aprovada a continuidade do processo  
(encaminhada carta de condicionantes) 19 

2.3 Finalizadas – emitidas as Permissões de Uso 14 
3 Em processo de análise 10 

TOTAL DE SOLICITAÇÕES 70 
 

Vínculo com as condicionantes 2.11 e 2.12 da Licença Ambiental de Operação. 

IV – RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

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 sócio-

ambiental possível. 

Nesse sentido, o Centro de Divulgação Ambiental – CDA, criado para 

divulgar as ações ambientais e sócio-culturais decorrentes da implantação do 

empreendimento, passou a ser centro de referência, não só para o meio 
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acadêmico, como também para todos os interessados que buscam conhecer os 

trabalhos que foram e são desenvolvidos, contribuindo para uma melhor 

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 UHE 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. 

Em novembro de 2001 foi criado o CDA - Centro de Divulgação Ambiental, que 

além da missão de divulgar os programas acima citados, incorporou também a 

tarefa de disponibilizar ao público-alvo (moradores, pesquisadores e visitantes 

em geral) 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.  

Seus trabalhos são direcionados especialmente para os 11 municípios atingidos 

pelo reservatório. 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. 
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Cabe destacar que desde 2005 estão sendo realizadas atividades relativas à 

proteção dos principais locais de desova para a ictiofauna, bem como das áreas 

do entorno do reservatório, entre as quais, as de caráter permanente.  

No início de 2006 foi concluído um programa relativo à inclusão de um módulo 

de avaliação das ações implementadas com professores multiplicadores na 

educação formal. Os relatórios finais desses trabalhos foram submetidos 

separadamente à análise do IBAMA. 

 Atendimentos 

O CDA trabalha com atendimentos diferenciados. Realiza palestras, visitas 

internas e externas à UHE Itá e ao seu Horto Botânico. Desenvolve também 

projetos de extensão em educação, sensibilizando, principalmente, a comunidade 

escolar da importância da preservação ambiental.  

O Centro de Divulgação Ambiental possui a seguinte estrutura: 

• 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. 

 
 

A Educação Ambiental tem um 
papel fundamental na proteção 
das margens do reservatório e na 
decorrente manutenção das áreas 
de desova e refúgio da ictiofauna.  
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De setembro de 2006 a agosto de 2007 foi atendido um total de 13.430 pessoas nas 

dependências do CDA e 9.373 pessoas nos municípios da região (palestras para 

alunos, comunidades, atividades dos projetos, etc.), totalizando 22.803 

atendimentos. 

As palestras oferecidas tratam principalmente sobre os seguintes temas: 

• Programas Ambientais da UHE Itá; 

• Harmonia Ambiental; 

• Fauna; 

• Flora; 

• Água; 

• Peixes; 

• Uso do lago da UHE Itá; 

• Arqueologia; 

• Relocação da cidade de Itá; 

• Plantas Medicinais (com atividades práticas); 

• Monitoramento climatológico da UHE Itá. 
 

  
Figura 62 - Palestra sobre a água Figura 63 - Visita às instalações da usina 
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 Projetos Especiais 

O CDA vem desenvolvendo diversos projetos em parceria, visando contribuir 

sempre mais para a melhoria da qualidade vida da comunidade e para a 

preservação do meio ambiente. Merecem destaque: 

− Horto Botânico da UHE Itá 

O Horto Botânico da UHE 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 tempo foi a implantação de bosques nas escolas da 

área de abrangência das UHE's Itá e Machadinho e a doação de mudas para 

terceiros (instituições ambientalistas, particulares com propriedades próximas ao 

lago, comunidades, associações, etc.).  

De agosto de 2006 a agosto de 2007, o CDA, através do Horto Botânico, doou 

mais de 100 mil mudas, assim distribuídas: 

• Implantação de faixa ciliar do reservatório = 84.992 unidades; 

• Projeto bosque = 2.037 unidades; 

• Prefeituras dos municípios 

atingidos = 12.545 unidades; 

• Terceiros = 3.429 unidades. 

Além das áreas destinadas para a 

produção de mudas, existe uma trilha ecológica de 900 metros de extensão, que 

apresenta muitos atrativos naturais e está sendo utilizada como ferramenta para 

atividades de Educação Ambiental do próprio Centro. Na trilha são abordados 

alguns temas, como: uso indevido de área, importância de preservar a água, 

 

A procura por mudas de espécies 
nativas para implantação de 
bosques nas escolas é reflexo dos 
trabalhos de Educação 
Amabiental. 
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erosão, espécies nativas e raras no Alto Uruguai, lendas da região, fauna local e 

ações que contribuem para a preservação do meio ambiente.  

De setembro de 2006 a agosto de 2007, aproximadamente 357 pessoas visitaram 

as instalações do Horto. No ano em curso, também foram realizadas melhorias na 

sua infra-estrutura, com a construção de depósito, estufa, sala de exposição e 

sanitários para os visitantes. Com isso, espera-se melhorar a qualidade na 

produção das mudas e no atendimento a todos. 

 

  

Figura 64 – Visita à sala de exposição Figura 65 – Atendimento a visitantes 

  

Figura 66 – Novas instalações Figura 67 - Irrigação na estufa 
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Figura 68 – Visita ao Horto Figura 69 - Trajeto da trilha 

− Embrapa 

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

Embrapa Suínos e Aves, 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; em consonância com o Projeto Suinocultura Santa 

Catarina – PNMA II 10.02.100.16-01.  

Para prestar assistência técnica na orientação aos suinocultores para o plantio, o 

CDA disponibilizou um engenheiro florestal. 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 infantil e uma carta de visitação nominal. As propriedades 

onde o plantio foi realizado receberam documentos especificando a quantidade 

das mudas e o tamanho da área e, após o plantio, um terceiro documento 

especificando as espécies utilizadas. Foram realizadas 82 visitas. As saídas para 
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campo foram semanais durante 15 meses, totalizando 316 horas. A 

quilometragem percorrida foi de aproximadamente 4.000 km. 

Até o momento foram plantadas 1.847 mudas em 29 propriedades, divididas em 

45 espécies arbóreas nativas da região, fornecidas gratuitamente pelo Horto 

Botânico da UHE Itá. O grau de aceitação dos proprietários em participar da 

atividade de recuperação da faixa ciliar, de uma forma geral, foi bom.  

O referido Termo firmado objetivava contribuir para a conclusão da Fase 1 de 

recuperação, porém 4 proprietários concluíram a Fase 1 e a Fase 2, conforme a 

Tabela abaixo, que apresenta a situação dos proprietários em relação à proposta 

do Projeto. Cabe salientar que, em 31 propriedades visitadas, somente um 

proprietário mostrou-se reticente ao trabalho. 

Tabela 12 - Situação e Aceitabilidade dos Proprietários em Relação ao Projeto 

Especificação Qtde. % 

Fase 1 - concluída 20 64,52 

Não quer recuperar 1 3,22 

Recuperação parcial 6 19,35 

Não precisa recuperar* 4 12,91 

Total 31 100 

Fonte: CDA          * 4 proprietários realizaram plantio na faixa ciliar 

O Termo de Compromisso foi renovado em virtude de muitos suinocultores 

demonstrarem interesse em recuperar a faixa ciliar em sua propriedade. Como a 

recuperação estendeu-se ao longo de 2006, em 2007 está sendo realizado o 
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monitoramento das propriedades com eventuais interferências. O relatório final 

será consolidado em dezembro deste ano.  

Os relatórios parciais das atividades realizadas encontram-se à disposição no 

CDA. 

  
Figura 70 – Plantio de muda com proprietário Figura 71 - Isolamento de área e recuperação 

− Escola Agrotécnica Federal de Concórdia/SC 

Foi firmado Termo de Compromisso entre o CDA e a Escola Agrotécnica Federal 

de Concórdia com o objetivo de oferecer apoio financeiro para a colocação de 

placas informativas na trilha que será implantada na Escola, a impressão de 

folhetos de divulgação e auxiliar na capacitação dos monitores da trilha (37 

alunos). 

Em 2006 iniciaram as atividades de apoio da equipe técnica do CDA na escolha 

dos pontos temáticos e do percurso da trilha. O material deverá ser entregue em 

setembro do presente ano. 
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− Consórcio Lambari 

O CDA já possui um histórico de participação com o Consórcio Lambari. No 

projeto com os clubes de mães da região 

“Conhecer para preservar”, atuou 

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. 

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", com enfoque 

na recuperação da mata ciliar e na qualidade das águas. Visa melhorar a 

qualidade ambiental de três afluentes pertencentes àquela sub-bacia, que 

abastece os municípios de Lindóia do Sul, Ipumirim e Seara.  

Nesse projeto, o CDA é parceiro na doação de mudas de espécies arbóreas 

nativas do Alto Uruguai para recuperação de faixa ciliar e nascentes. Aguarda-se 

a liberação de verba para que as atividades tenham início. 

− Bosque 

O Projeto “Bosque de Espécies Arbóreas Nativas do Alto Uruguai”, criado em 2005, 

tem caráter permanente e objetiva 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. 

Voltado especialmente às escolas da rede municipal e estadual dos municípios 

lindeiros ao reservatório, doa todas as mudas utilizadas para a implantação do 

Bosque através do Horto Botânico da Usina. 

 

 

Ações associadas, como essa, 
potencializam os resultados dos 
esforços de Educação Ambiental 
em geral e de Qualidade da 
Água em particular. 



  
Usina Hidrelétrica Itá 

   

  
Relatório Anual – Setembro/06 a Agosto/07  102 

O Projeto envolve as seguintes etapas: 

Etapa 1: Implantação do Bosque 

• 1ª fase - solicitação para implantar o projeto; 

• 2ª fase - reunião para orientar a comunidade escolar sobre o projeto e 

entrega de um Manual de Implantação do bosque; 

• 3ª fase - medida da área, definição dos caminhos e fixação de estacas nos 

locais escolhidos para a cova. Esta atividade é realizada com todos os 

envolvidos;  

• 4ª fase - plantio de mudas. O grupo se responsabiliza por confeccionar 

placas informativas com o nome popular e científico das plantas.  

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; 

• 2ª fase - treinamento referente à aplicabilidade do Bosque (sala aberta), 

onde cada aluno recebe uma 

cartilha multidisciplinar de 

atividades para ser trabalhada 

no bosque. 

• 3ª fase - envio do projeto da 

escola para o acervo técnico 

do CDA, relacionando as 

atividades propostas em cada 

disciplina. 

 

Figura 72 – Projeto piloto nas dependências do CDA 
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Até o momento foram confeccionadas 23 cartilhas e implantados 25 bosques 

(sendo que 9 ainda estão em andamento, totalizando, assim, 34), distribuídos nos 

municípios de: Alto Bela Vista/SC; Arabutã/SC; Aratiba/RS; Concórdia/SC; 

Ipira/SC; Itá/SC; Piratuba/SC; Peritiba/SC; Severiano de Almeida/RS; Mariano 

Moro/RS; Marcelino Ramos/RS; Três Arroios/RS e Itatiba do Sul/RS. Estes dois 

últimos municípios solicitaram participar dos projetos educacionais do CDA e 

foram incluídos. 

Para o ano de 2007 foi confeccionado calendário, onde os bosques implantados 

foram divulgados. 

  
Figura 73 – Demarcação do bosque Figura 74 - Aplicação de cartilha 

 

   
Figura 75 – Plantio Figura 76 – Bosque implantado 
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− Animações em Vídeo 

Estão sendo produzidos 18 vídeos sobre diversos temas ambientais: 

• Agrotóxicos; 

• Água; 

• Arqueologia; 

• Atmosfera; 

• Clima; 

• Conservação de energia; 

• Faixa ciliar; 

• Fauna; 

• Flora; 

• Interação; 

• Patrimônio histórico; 

• Peixes; 

• Plantas medicinais; 

• Produção de energia; 

• Resíduos; 

• Saneamento; 

• Solo; 

• Sucessão ecológica. 
Esses vídeos, produzidos a partir de bonecos de espuma, têm como principal 

objetivo sensibilizar as crianças para a preservação ambiental. Eles serão 

apresentados nas escolas, juntamente com palestras sobre os temas. 

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 
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ações são realizadas e coordenadas pelo CDA - Centro de Divulgação Ambiental.  

Em 2007 foi produzido um vídeo informativo sobre o Plano Diretor, com a 

participação da polícia ambiental e de morador lindeiro. Este vídeo apresenta, 

resumidamente, as normas gerais e específicas do Plano Diretor do uso da borda 

do lago. Este foi entregue para todas as prefeituras e está disponível no CDA 

para consulta. 

 Linha Verde - 0800 

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

denúncias, enfim, é o contato direto e gratuito com a comunidade. A tabela 12 

abaixo apresenta um levantamento detalhado das ligações recebidas de setembro 

de 2006 a agosto de 2007. 

Tabela 13 – Quantidade de Ligações 0800 

2006 2007 
Descrição 

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

  
Total 

Informações 
CDA/Usina 14 30 20 2 4 9 21 9 12 6 7 16 150 

Outros/CDA 10 - 11 3 4 3 6 - 3 3 1 10 54 

Pedidos de Mudas 1 - 1 - - 1 1 - 2 - 1 4 11 

Prestadores de 
Serviço - 1 - - - - - - 1 - - - 2 

Denúncias/Tratativas 
sobre Terras - - 1* - - - - - 1 4 3 1* 10 

Total de ligações 25 31 33 5 8 13 28 9 19 13 12 31 227 

Fonte: CDA                                                 * Denúncias encaminhadas para a polícia ambiental 
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 Website 

O website www.cda.org.br foi disponibilizado via internet a partir de outubro de 

2004 e registrou 8.632 acessos de agosto de 2006 a agosto de 2007. O site contém 

informações sobre o CDA, dados gerais da UHE Itá, o Plano Diretor da Usina, 

resumos dos programas ambientais, etc. Os gráficos a seguir apresentam 

algumas estatísticas das visitas ao site nesse período. 

Gráfico 22 – Número de Visitas Mensais ao Site 

 

Nota: Se um usuário visita o site às 21:00h e  então retorna às 23:00h, são contadas 2 visitas. 

Gráfico 23 – Número de Páginas Requisitadas Mensalmente no Site 

 
 

Nota: Estes números representam somente o total de páginas requisitadas e não incluem imagens, arquivos 
de áudio, etc. Páginas são todos os arquivos com extensão do tipo "htm", "shtml" ou "cgi". 
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Gráfico 24 – Número de Arquivos Acessados Mensalmente no Site 

 
 

Nota: Algumas requisições feitas ao servidor requerem o envio de algo de volta ao browser, como, por 
exemplo, 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 25 – Número de Acessos Mensais ao Site 

 
 
 
Nota: Qualquer requisição logada feita ao servidor é considerada um "acesso". As requisições podem ser: 

páginas HTML, imagens gráficas, arquivos de áudio, scripts CGI, etc. Hit é a requisição de um único 
arquivo para um servidor Web. O acesso a uma página Web, com três imagens, por exemplo, resulta 
em quatro hits. 
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Com a intenção de suprir as expectativas e necessidades dos usuários através das 

informações sobre a UHE Itá, sobre o CDA e o Horto, em 2007 foram formatados 

três sites individuais, que apresentam esses temas separadamente, cujos 

conteúdos estão sendo atualizados periodicamente. 

As tabelas 13 e 14 apresentam estatísticas dos sites do Horto e CDA nesse 

período.  

Tabela 14 – Estatísticas do Site do Horto 

Período: 03/01/07 a 31/08/07 

Total Sessões 1.285 Média Pageviews diário 23,62 

Total Pageviews 4.346 Média Hits diário 188,89 

Total Hits 34.755 Média Pageviews por 
Sessão 3,38 

Média Sessões diária 6,98 Média Hits por Sessão 27,05 

Fonte: CDA 
Tabela 15 – Estatísticas do Site do CDA 

2007 
Descrição 

Jun Jul Ago 
Total 

Visitantes 
únicos 123 192 277 592 

Número de 
visitas 207 333 458 998 

Páginas 843 1.033 1.596 3.472 

Hits 14.267 20.043 27.653 61.963 

Total 15.440 21.601 29.984 67.025 

Fonte: CDA 
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 Rádio comunitária 

O espaço conquistado na rádio comunitária local está sendo utilizado para 

divulgar as atividades do CDA e informar à comunidade sobre questões 

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

a rádio comunitária com o objetivo de 

divulgar os 23 Programas Ambientais.  

A rádio comunitária também está sendo 

periodicamente utilizada para tratar de 

temas sociais e ambientais condizentes à realidade local.  

 Participação em eventos comunitários 

O CDA, através de participação ativa em eventos comunitários, busca identificar 

problemas da população do entorno do lago, bem como prestar assistência 

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

patrocinada pelo CDA, através da cessão do espaço do auditório. Dentre eles, 

destacam-se: 

• Polícia Militar de Itá/SC; 
• Mestrandos UFSC – laboratório de ictiologia; 
• Secretaria de Saúde de Itá/SC. 

O CDA tem participação nos seguintes programas comunitários: 

• Comitê rio Jacutinga; 

• Consórcio Lambari; 

• Feiras ambientais e sociais; 

• Direito a voto para o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente do 

município de Ita; 

 
 

A popularidade e o alcance deste 
veículo de informação é um forte 
aliado do trabalho permanente de 
Educação Ambiental. 
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• Conselho da Incubadora de Cooperativas e Empresas Tradicionais do 

município de Ita; 

• Conselho de Turismo do município de Ita; 

• Conselho Consultivo do Parque Estadual Fritz Plaumann, de Concórdia/SC. 

 
Figura 77 – Visita ao Horto Florestal da UHIT 

 
Figura 78 – Visita Duke Energy à Faixa Ciliar Figura 79 - Apresentação do projeto de revegetação 

da faixa ciliar aos órgãos de representação pública 
(Polícia Ambiental, EPAGRI, CIDASC, Prefeitura) 
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Figura 80 - Elaboração de vídeo sobre o Plano 

Diretor do Entorno, com participação 
da Polícia Ambiental de Chapecó 

Figura 81 - Vistoria para viabilizar a formação do 
Parque Teixeira Soares (Prefeitura, 
Consórcio Itá e DEFAP) 
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V - ANEXOS 

• ANEXO 01 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA USINA 

HIDRELÉTRICA ITÁ. 

• ANEXO 02 - RELAÇÃO DOS RELATÓRIOS EMITIDOS NO PERÍODO 

DE SETEMBRO DE 2006 A AGOSTO DE 2007 – 

DISPONÍVEIS NA UHE ITÁ. 

• ANEXO 03 - CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL DE 

OPERAÇÃO Nº 68/1999. 
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ANEXO 01 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA UHE ITÁ 

Reservatório  Tomada d’Água 
Área do Reservatório 141 km2  Tipo:                                                             aliviada 
Queda Líquida 102 m  Comprimento 84,5 m
Vazão Média 1.080 m3/s  Altura Máxima 36,45 m
Vazão Mínima histórica 114 m3/s  Comportas Ensecadeiras 2 un
Vazão Máxima histórica 29.620 m3/s  Comportas Vagão 5 un
N.A. Normal 370 m  Pórtico Rolante (500/100 kN) 1 un
N.A. Máximo 375,7 m  Túneis Forçados 
N.A. Mínimo Operacional 364 m  Quantidade 5 un
Relocações   Comprimento Médio 197 m

Relocação de Núcleos 36 un  Ø do Trecho revestido em concreto 8 m
Relocação de Estradas 568 km  Ø do Trecho blindado em aço 7,5 m
Relocação de Ferrovias 15,5 km  Casa de Força 
Relocação de Pontes 2.413 m  Tipo:                                                            abrigada 
Relocação de Redes Elétricas 668 km  Altura Máxima 57 m

Programas Ambientais 23 un  Largura do Bloco de Geração 23,5 m

Túneis de Desvio  Comprimento  172,5 m
Tipo:                                           arco-retangular  Turbinas tipo Francis 5 un
Túneis 1 e 2  Potência Nominal 294 MW

Dimensões 14 x 14 m  Rotação Nominal 128,57 rpm
Comprimento Médio 566 m  Gerador tipo Síncrono  5 un
Comporta Corta Fluxo 1 un  Potência Nominal 305 MVA
Comportas Vagão Ensecadeira 6 un  Transformadores Elevadores 5 un

Túneis 3, 4 e 5  Potência Nominal 305 MVA
Dimensões 15 x 17 m  Comportas do Tubo de Sucção 4 un
Comprimento Médio 530 m  Pontes Rolantes 2 un

Barragem  Capacidade Unitária 3600/600/50 kN
Tipo:         enrocamento com face de concreto  Pórtico Rolante 1 un
Comprimento 880 m  Capacidade 1100/300 kN
Altura Máxima 125 m  Subestação 
Elevação da Crista 375,5 m Tipo:                                                            blindada 

Vertedouros 1 e 2  Isolamento SF6

Tipo:                                                de superfície  Tensão Nominal 550 kV
Vazão de Projeto 49.940 m3/s  Integração ao Sistema de Potência 
Comportas Tipo Segmento 10 un  Número de Linhas 2 un
Comporta Ensecadeira 1 un  Tensão Nominal 525 kV
Pórticos Rolantes (550 kN) 2 un  Distância Usina / Subestação 1.800 m
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ANEXO 02 - RELAÇÃO DOS RELATÓRIOS EMITIDOS NO PERÍODO DE 
SETEMBRO/2006 A AGOSTO/2007 - DISPONÍVEIS NA UHE ITÁ 

Data Autor Assunto Título 

Jan/07 IPT Sismologia 

Relatório Técnico – Análise dos 
Registros Obtidos entre 18/abr 
e 17/out de 2006 na RSIM – 
Rede Sismológica de 
Itá/Machadinho 

Mar/07 EPAGRI/CIRAM Climatologia 
Relatório Anual 2006 
Estudo Climático para a 
Região da UHE Itá 

Mar/07 EPAGRI/CIRAM Hidrossedimentologia 

Relatório de Acompanhamento 
da Operação da Rede 
Hidrossedimentométrica do 
Reservatório da UHE Itá – 
Abr/05 a Mar/07 

Mar/07 LAPAD/UFSC Ictiofauna 

Relatório Técnico Final do 
Monitoramento da Ictiofauna 
no Reservatório da UHE Itá – 
Mar/07 

Mar/07 
ARQUEGEO 

PROGEO 
Taludes Marginais 

Relatório Mensal – 
Monitoramento da 
Estabilidade de Taludes 
Marginais – Mar/07 

Mar/07 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais – 
Volta do Uvá 

Relatório Anual – 52 
campanhas – Monitoramento 
da Volta do Uva – Fev/06 a 
Fev/07 

Abr/07 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais – 
Volta do Uvá 

Relatório Mensal 15 – 
Campanhas 60, 61, 62 e 63 - 
Monitoramento da Volta do 
Uva – Abr/07 

Mai/07 PROGEO / 
SOCIOAMBIENTAL Águas Subterrâneas 

Relatório de Análise dos 
Resultados até Dez/06 
Monitoramento dos Aqüíferos 
Frio e Termal 
Fase III – Monitoramento e 
Controle 
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Data Autor Assunto Título 

Mai/07 ECO SAFE Taludes Marginais 

Relatório de Visita Técnica 
realizada pelo Consultor Prof. 
Robinson Antonio Pitelli, 
realizada no período de 07 a 10 
de maio/2007 

Mai/07 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais – 
Volta do Uvá 

Relatório Semanal 65 – 
Impressões de Campo - 
Monitoramento da Volta do 
Uva – Mai/07 

Jun/07 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais – 
Volta do Uvá 

Relatório Mensal 17 – 
Campanha 66 - Monitoramento 
da Volta do Uva – Jun/07 

Jul/07 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais 

Relatório Mensal – 41: 
Monitoramento das Águas 
Superficiais – Campanha de 
Junho/07 

Jul/07 ECO SAFE Taludes Marginais 

Relatório de Visita Técnica 
realizada pelo Consultor Prof. 
Robinson Antonio Pitelli, 
realizada no dia 03 de 
julho/2007 

Jul/07 IPT Sismologia 

Relatório Técnico – Análise dos 
Registros Obtidos entre 
18/out/06 e 17/abr/07 na 
RSIM – Rede Sismológica de 
Itá/Machadinho 

Ago/07 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais 

Relatório Mensal – 42: 
Monitoramento das Águas 
Superficiais – Campanha de 
Julho/07 

Ago/07 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais – 
Volta do Uvá 

Relatório Semanal 68 – 
Impressões de Campo - 
Monitoramento da Volta do 
Uva – Ago/07 

Set/07 SOCIOAMBIENTAL Águas Superficiais – 
Volta do Uvá 

Relatório Semanal 69 – 
Impressões de Campo - 
Monitoramento da Volta do 
Uva – Set/07 
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ANEXO 03 – CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LO Nº 68 / 1999 
 

Núm

S O N D J F M A M J J A S O N D

Núm

S O N D J F M A M J J A S O N D

Núm

S O N D J F M A M J J A S O N D

CONDIÇÕES GERAIS
Descrição

1.1

Esta Renovação de LO deverá ser publicada conforme o disposto no Prágrafo 10 do Artigo 10 da Lei no 6.983/81 e na Resolução CONAMA no 

006/86, e as cópias das publicações deverão ser encaminhadas ao IBAMA
Andamento 2006 2007

Em 21/09/2004, através da carta CE AMA-0033/2004, foram confirmadas ao IBAMA as 
publicações nos seguintes jornais:
- DOE-RS e DOU em 19/09/2004 e DOE-SC em 14/09/2004;
- Diário Catarinense (SC), Zero Horas (RS) e Valor em 13/09/2004.

Descrição

1.2

Qualquer alteração nas especificações de projeto deverão ser precedidas de anuência do IBAMA.
Andamento 2006 2007

Não ocorreu nenhuma alteração em especificações de projeto

Descrição

1.3

O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação,suspender ou cancelar esta 
licença, quando ocorrer: - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;  - omissão ou falsa des

Andamento 2006 2007

Nenhuma ocorrência foi registrada que justifique qualquer alteração nas 
condicionantes da licença.

C O N D I C I O N A N T E      A T E N D I D A

C O N D I C I O N A N T E A T E N D I D A
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Núm

S O N D J F M A M J J A S O N D

Núm

S O N D J F M A M J J A S O N D

Núm

S O N D J F M A M J J A S O N D

Núm

S O N D J F M A M J J A S O N D

Descrição

1.7

A empresa empreendedora deverá cumprir toda a legislação vigente em nível federal, estadual e municipal
Andamento 2006 2007

É realizada verificação da conformidade legal semestralmente através das ferramentas 
do Sistema Integrado de Gestão - SIG da Tractebel Energia.

1.6

A renovação desta licença deverá ser requerida no prazo de até 120 (cento e vinte) dias antes de expirada a sua vigência.
Andamento 2006 2007

A renovação da licença será requerida, no máximo, até final de abril de 2008

2006 2007

Todas as condicionantes estão sendo cumpridas na forma e no prazo requeridos pela 
Renovação da Licença de Operação.

Descrição

Descrição

1.4

O IBAMA, a FEPAM e a FATMA deverão ser comunicados imediatamente, em caso de ocorrência de qualquer acidente que possa 
potencialmente ocasionar impacto ambiental ou quaisquer alterações relevantes na biota aquática, devendo ser determinadas medidas urgent

Andamento 2006 2007

Nenhuma ocorrência foi registrada que pudesse ocasionar impacto ambiental ou 
alteração relevante na biota aquática.

Descrição

1.5

O não cumprimento do estabelecido nas condicionantes desta Renovação de Licença acarretará a imediata suspensão da mesma.
Andamento
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Núm

S O N D J F M A M J J A S O N D

Núm

S O N D J F M A M J J A S O N D

Núm

S O N D J F M A M J J A S O N D

Descrição

1.8

Qualquer proposta de modificação dos programas ambientais e do Plano de Uso e Ocupação do Reservatório deverá ter anuência do IBAMA e 
dos órgãos ambientais envolvidos.

Andamento 2006 2007

Não ocorreu nenhuma modificação nos programas ambientais e no Plano de Uso e 
Ocupação do Reservatório.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
Descrição

2.1

Deverá ser realizado vertimento mínimo de 300 m3/s, por 90 minutos, quando for apresentada alguma das condições a seguir:  - valores de 
oxigênio dissolvido forem inferiores a 3 mg/l;  - vazão do rio Uvá for superior a 5 m3/s, com concentração de fósforo t

Andamento 2006 2007

Os vertimentos estão sendo realizados em perfeita conformidade com as exigências da 
condicionante

Descrição

2.2

Executar o Plano de Monitoramento da Qualidade da Água entre o vertedouro 1 e a casa de força.
Andamento 2006 2007

O monitoramento vem sendo executado através da análise da Qualidade da Água nos 
pontos UJU1 - Rio Uruguai (montante do canal de força), MVU1 - Rio Uruguai (poço de 
dissipação), MVU2 - Rio Uruguai (sob a ponte da SC-466) e MVU3 - Rio Uvá (sob a 
ponte).  
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Núm

S O N D J F M A M J J A S O N D

Núm

S O N D J F M A M J J A S O N D

Núm

S O N D J F M A M J J A S O N D

Descrição

2.3

Dar continuidade aos estudos sobre a ecologia dos peixes migratórios, estabelecendo propostas para a preservação das espécies identificadas 
no entorno da barragem.

Andamento 2006 2007

Os estudos estão sendo realizados pelo Laboratório de Biologia e Cultivos de Peixes 
de Água Doce, da UFSC, através do projeto de Biotelemetria de Peixes Migradores do 
Alto Uruguai 

Descrição

2.4

Dar continuidade ao programa de repovoamento da bacia do rio Uruguai com espécies nativas, desenvolvido em convênio com as Bases 
Avançadas de Pesquisa em Chapecó e Lages.

Andamento 2006 2007

A continuidade do programa está caracterizada pelos trabalhos relacionados ao 
Desenvolvimento de Tecnologia de Cultivo e pelos projetos de Distribuição de Ovos e 
Larvas e de Cultivo de Peixes em Tanque-Rede.
Encontra-se em vigência o convênio firmado junt

Descrição

2.5

Dar continuidade aos programas ambientais de observação das condições climatológicas, hidrossedimentológicas e sismológicas; 
monitoramento das condições limnológicas e controle da estabilidade dos taludes marginais; monitoramento das condições do aquífero

Andamento 2006 2007

Os programas continuam sendo desenvolvidos em conformidade com os cronogramas 
e recomendações técnicas específica.
As atividades de monitoramento das águas subterrâneas foram encerradas conforme 
está informado no relatório.  
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Núm

S O N D J F M A M J J A S O N D

Num

S O N D J F M A M J J A S O N D

Núm

S O N D J F M A M J J A S O N D

Descrição

2.6

Dar continuidade ao programa de recuperação da faixa de preservação permanente e demais áreas que necessitarem de replantio, recuperando 
com espécies nativas

Andamento 2006 2007

Em andamento o programa de Fiscalização Ambiental no entorno do reservatório e em 
execução uma nova etapa de replantio (adensamento e florestamento), da faixa ciliar 
na área do entorno do reservatório.

Descrição

2.7

Incluir, no programa de Educação Ambiental, conceitos de proteção das áreas referente aos principais locais de desova para a ictiofauna, bem 
como, áreas do entorno do reservatório.

Andamento 2006 2007

As atividades referentes ao tema foram realizadas desde 2005, sendo que algumas 
têm caráter permanente. O relatório final conclusivo sobre o trabalho foi encaminhado 
separadamente ao IBAMA.

Descrição

2.8

Incluir nas ações de Educação Ambiental um módulo de avaliação das ações implementadas com professores multiplicadores na educação 
formal.

Andamento 2006 2007

O relatório conclusivo sobre esse programa, bem como a documentação pertinente, foi 
concluído no início de 2006 e encaminhado separadamente ao IBAMA para análise. C O N D I C I O N A N T E A T E N D I D A

C O N D I C I O N A N T E A T E N D I D A
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Núm

S O N D J F M A M J J A S O N D

Núm

S O N D J F M A M J J A S O N D

Aq Ra

Núm

S O N D J F M A M J J A S O N D
Andamento

As permissões de uso obedecem aos critérios estabelecidos pelo Plano de Uso.  

Descrição

2.9 
Em andamento o monitoramento dos taludes marginais

Descrição

2.10

Apresentar relatórios anuais consolidados de todos os programas ambientais e para o programa de monitoramento das condições do aquífero 
basáltico, periodicidade semestral.

Andamento 2006 2007

Este relatório apresenta todos os monitoramentos e atividades desenvolvidas no 
período

Descrição

Realizar medidas de contenção dos deslizamentos próximos ao vertedouro I, bem como, atender às recomendações propostas no escopo do 
relatório de monitoramento e controle dos taludes marginais.

Andamento 2006 2007

2006 2007
2.11

Estabelecer as permissões de uso conforme o Plano de Uso e Ocupação do Reservatório.
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Núm

S O N D J F M A M J J A S O N D

Núm

S O N D J F M A M J J A S O N D

Normal Ra

Produto Final Aq

Descrição

Relatório Anual Com atraso

- Em andamento a execução do contrato para operação do Parque Estadual Fritz 
Plaumann, entre Consórcio ITÁ, FATMA e a empresa SOCIOAMBIENTAL, cuja 
inauguração oficial está prevista para novembro/2007.
- A implantação do Parque Municipal Teixeira Soares se

2006 2007

Apresentar, no prazo de 90 dias, uma avaliação das alternativas possíveis, considerando o Plano de Uso e Ocupação do Reservatório e a 
legislação cabível, quanto ao aproveitamento do entorno do lago nos municípios de Marcelino Ramos - RS e Itá - SC, com en

Andamento

24 pontos potenciais para realização de projetos foram levantados em campo, em 
conjunto com a Prefeitura de Itá. Com relação ao município de Marcelino Ramos, 
continuam as tratativas para definição de áreas potenciais.

Descrição

2006 2007
2.12

2.13

Dar continuidade aos entendimentos junto aos órgãos estaduais quanto às questões referentes às Unidades de Conservação
Andamento

Relatório Aquífero Concluído
LEGENDA:

Situação de Andamento e Atendimento

PF

 

 




