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3USINA HIDRELÉTRICA MACHADINHO
Condicionantes da Renovação da Licença Ambiental de Operação – LO Nº 160/200

INTRODUÇÃO

O presente Relatório tem como objetivo, informar o IBAMA sobre o conjun-
to de atividades desenvolvidas em 2010 pelo Consórcio Itá referentes à Usina 
Hidrelétrica Itá, em atendimento as condicionantes da Licença de Operação 
– N.º 68/99, emitida pelo IBAMA em 1999.

Tendo em vista que a Usina Hidrelétrica Itá, desde o ano de 2002 desenvolve 
suas atividades com base no seu Plano de Gestão Am biental e Sociopatrimo-
nial Corporativo – PGASP e que, desde 2004, tem certificado seu Sistema 
Integrado de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente segundo os padrões 
da NBR ISO 14.001 e 9.001 e OHSAS 18.001 o escopo deste relatório está 
dividido em quatro partes:

•	 Parte I – Gestão Ambiental

•	 Parte II – Gestão Patrimonial

•	 Parte III – Relacionamento e Comunicação com a Sociedade

•	 Parte IV – Condicionantes

Cabe informar que algumas atividades da Usina Hidrelétrica Itá são tratadas 
em conjunto com a Usina Hidrelétrica Machadinho, por serem contíguas na 
bacia hidrográfica e operadas pela Tractebel Energia, permite uma gestão 
integrada. Dentre essas ações, citam-se o mo nitoramento das águas superfi-
ciais e subterrâneas, monitoramento e manejo da ictiofauna, monitoramen-
tos de hidrossedimentologia, de climatologia, de hidrologia e de sismologia. 

A Tractebel Energia entende que a gestão ambiental e sociopatrimonial na 
Área de Influência de um empreendimento de grande porte tem que ser 
compartilhada entre as partes interessadas com cada tema, cabendo ao Po-
der Público a função de controlar, monitorar e fiscalizar as ações que intefe-
rem nos recursos naturais ficando sobre responsabilidade da Tractebal Ener-
gia o desenvolvimento de atividades que previnam, mitiguem, recuperem ou 
comprensem o uso dos recursos naturais nas Áreas de Concessão.
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1
MONITORAMENTO

CLIMÁTICO 1

1. Vinculo com a Condicionante 2.1.1 da LO No 68/99

1.  Introdução

Os estudos de clima realizados para a região da Bacia do Rio Uruguai, entre 
janeiro e dezembro de 2010, tiveram por objetivo analisar o padrão de clima 
predominante na região e investigar possíveis alterações do clima na área da 
Usina Hidrelétrica Itá. 

A análise do clima foi elaborada a partir do monitoramento das condições 
diárias de tempo no sul do Brasil e dos dados das estações meteorológicas 
conforme a Tabela 1, sendo que as anomalias verificadas tiveram como su-
porte os dados da estação convencional de Campos Novos. 

Para a coleta de dados quantitativos e principalmente qualitativos, foi efetu-
ada, neste período, a manutenção das estações conforme o item 2. Cabe res-
saltar que a rede de monitoramento é integrada para análise das condições 
meteorológicas das usinas hidrelétricas Itá e Machadinho. Durante o ano de 
2011 será reavaliada a rede de monitoramento climatológico para a usina 
hidrelétrica Itá, permanecendo as estações de Marcelinho Ramos e Itá.
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Tabela 1 – Informações das estações meteorológicas

Estação Latitude Longitude Alt. (m)

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

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

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

Itá Automática 27º16'24''S 52º23'20''W 430

Marcelino Ramos Automática 27º28’03’’S 51º54’24’’W 473

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

2.  Manutenção das Estações Meteorológicas

Nas estações meteorológicas automáticas de Celso Ramos, Concórdia, Itá, 
Marcelino Ramos e Barragem Machadinho foram realizados visitas roti-
neiras para serviço de manutenção de equipamentos e do local (limpeza do 
terreno), num total de 23 visitas durante a vigência deste resumo, conforme 
segue:

Tabela 2 – Quantidade de visitas técnicas realizadas durante o ano de 2010.

Estação J F M A M J J A S O N D
Celso Ramos - - 1 - - 1 - 1 - 1 1 -

Concórdia 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Barragem Ita 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 -

Marcelino Ramos - - 1 - 1 - 2 - - - - -
Barragem Machadinho - - - - - - - 1 - 1 - 1

Figura 1 - Estação Meteorológica de Marcelino ramos
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3.  Monitoramento dos dados

Os dados diários registrados nas estações meteorológicas de Celso Ramos, 
Concórdia, Itá, Marcelino Ramos e Barragem Machadinho foram analisados 
e disponibilizados, mensalmente, na forma de gráficos e tabelas, conforme 
metodologia própria. A partir destes, foi avaliado a influência dos sistemas 
atmosféricos em cada elemento climático das estações analisadas. Para a ela-
boração deste Resumo Executivo foram analisados as condições atmosfé-
ricas reinantes na Bacia do Rio Uruguai e os seguintes elementos do clima: 
médias e totais mensais e anomalias mensais de precipitação, temperatura e 
umidade do ar do ano de 2010.

4.  Resultados Obtidos

O comportamento da precipitação na área de influência da Usina mostra 
duas condições distintas; um período inicial com chuvas acima da média, 
reforçadas pelo fenômeno El-NIño e um mais seco, pelo La Niña. Houve 
também participação de bloqueios atmosféricos na distribuição irregular da 
precipitação e também de anomalias nos sistemas atmosféricos regionais, 
como a maior atuação de sistemas de baixa pressão em dezembro, deixando 
as chuvas acima da média (Grafico 1).

Gráfico 1 - Anomalias de Precipitação.

A ocorrência de bloqueios atmosféricos foi responsável pela ocorrência de 
temperaturas mínimas acima da média em vários meses do ano, destacando 
o mês de fevereiro. Outra condição que interferiu nas temperaturas mínimas 
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locais foi a presença de nebulosidade ao amanhecer que variou muito de 
um local para outro dentro da área. Assim, Celso Ramos ficou com menos 
nuvens na maioria dos meses. Houve algumas incursões de massa de ar frio 
que provocaram declínio acentuado nas temperaturas mínimas, como em 
agosto, outubro e novembro (Gráfico 2). Para esses dois meses o frio foi tar-
dio, acentuado pela influência do La Niña. 

Gráfico 2 – Anomalias de Temperatura Mínima.

O ano de 2010 foi mais quente do que o normal, sendo que a atuação de blo-
queios contribuiu para este resultado. Os primeiros dias de fevereiro foram 
de calor intenso, devido a um bloqueio, que contribuiu para as anomalias 
positivas do mês (Gráfico 3). O tempo instável, com muitas nuvens, umidade 
elevada e chuva, também influenciaram o comportamento das temperaturas 
máximas, mantendo-as mais baixa, como no mês de maio. O frio mais inten-
so foi mais sentido nas temperaturas mínimas, já que as máximas, do mesmo 
período, ficaram acima da média, conforme a Gráfico 3. Essa condição pode 
ser explicada pela baixa umidade no dia frio, pois o ar estando seco, a tem-
peratura fica em elevação rápida durante o dia.  

Gráfico 3 – Anomalias de Temperatura Máxima.
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O ano de 2010 foi bastante úmido, mesmo no período de chuvas abaixo da 
média. Na maioria dos períodos de bloqueios atmosféricos, o ar não ficou 
muito seco, apresentando umidade por volta dos 90% ao amanhecer e nas 
tardes em torno de 40 a 50%. Na primavera choveu abaixo da média, mas 
não houve estiagens e a umidade ficou mais elevada, com exceção de Itá que 
apresentou anomalia negativa de até 5%, aproximadamente (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Anomalias de Umidade Relativa do Ar.

5.  Conclusões

O ano de 2010 foi marcado por chuvas irregulares, influenciadas pelos siste-
mas atmosféricos regionais e globais. Além disso, os bloqueios atmosféricos, 
em vários momentos, modificaram a dinâmica atmosférica no sul do Brasil. 
Do ponto de vista da precipitação e umidade, o ano foi quente e úmido, res-
saltando que as temperaturas máximas ficaram mais elevadas. Essa condição 
de “abafamento do ar” na área de influência da Usina teve como interferência 
principal a formação de bloqueios atmosféricos e a incursão de umidade 
proveniente do Atlântico Norte e da Amazônia, assim como do Atlântico 
Sul, pelos ventos úmidos que chegam, ocasionalmente, à área.  

Salienta-se que essa dinâmica atmosférica foi verificada na maior parte do 
sul do Brasil, e toda área que compreende a Bacia do Uruguai teve condições 
climáticas semelhantes à verificada na área de influência da Usina Hidrelé-
trica de Itá. 

Com relação aos dados verifica-se certa similaridade entre os dados das es-
tações analisadas, refletindo na condição de que as estações meteorológicas 
mantêm o seu estado de calibração.  
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1.  Introdução

O objetivo desta síntese é apresentar os resultados do monitoramento sismo-
lógico efetuado na área do reservatório de Itá e Machadinho, SC/RS, com a 
Rede Sismológica de Itá e Machadinho – RSIM, entre 18 de outubro de 2009 
e 17 de outubro de 2010, para compor o Relatório Anual relativo às usinas 
destes reservatórios referente ao ano de 2010 a ser entregue ao IBAMA.

2.  Atividades Desenvolvidas

O estudo sismológico consiste, basicamente, no monitoramento das atividades 
sísmicas naturais e induzidas na área de influência dos citados reservatórios. 

Uma planilha de campo, contendo a seqüência de tarefas que devem ser 
executadas a cada coleta de dados ou visita à estação, é preenchida com in-
formações que permitem avaliação do desempenho dos equipamentos ins-

2
MONITORAMENTO

SISMOLÓGICO 2

2. Vinculo com a Condicionante 2.1.2 da LO No 68/99
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talados na estação sismológica. Além destas informações operacionais, são 
anotados os problemas observados e toda atividade desenvolvida durante os 
trabalhos de campo.

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

As Figuras 2 e 3 mostram as localizações das estações sismológicas da RSIM 
instaladas na área dos reservatórios de Ita e Machadinho.

Figura 2 – Mapa de localização das estações das RSIM – reservatório de Itá.

Figura 3 – Mapa de localização das estações das RSIM – reservatório de Machadinho.
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As coletas dos dados foram efetuadas por técnicos da FUNDAGRO – Fun-
dação de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado de Santa 
Catarina e da Tractebel, mediante troca do disco rígido (DRS) e posterior 
gravação em DVD, que foram enviados para o IPT, onde foram efetuados o 
processamento e a análise dos dados.

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

3.  Resultados

O monitoramento sismológico abrange a área de influencia dos reservató-
rios de Itá e Machadinho, que estão na fase do pós-enchimento. Os casos de 
SIR (Sismicidade Induzida por Reservatório) registrados e relacionados ao 
reservatório da UHE Itá são analisados abaixo:

3.1  Área do reservatório de Itá

Neste período de análise houve continuidade do registro da sismicidade ini-
ciada em 15.12.1999. Foram registrados 189 sismos, sendo possível a determi-
nação dos epicentros de 86 deles, cujas localizações são mostradas na Figura 4, 
onde verificam-se que os sismos registrados pertencem aos Grupos de epicen-
tros 1, 4 e 9, definidos para a sismicidade registrada na área deste reservatório.

Figura 4 – Sismicidade na área do reservatório de Itá entre 18.10.2009 e 17.10.2010 – 
Grupos de epicentros.
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Para visualização do comportamento temporal da atividade, quanto ao nú-
mero de eventos registrados e à energia liberada (magnitude) foram cons-
truídos os histogramas apresentados nos Graficos 5, 6, e 7, respectivamente, 
para os Grupos 1, 4 e 9. A variação do nível d’água do reservatório é apresen-
tada conjuntamente.

Gráfico 5 – Distribuição temporal do número de eventos, energia liberada e nível do 
reservatório para a sismicidade na área do reservatório de Itá – Grupo 1.

Gráfico 6 – Distribuição temporal do número de eventos, energia liberada e nível do 
reservatório para a sismicidade na área do reservatório de Itá – Grupo 4.
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Gráfico 7 – Distribuição temporal do número de eventos, energia liberada e nível do 
reservatório para a sismicidade na área do reservatório de Itá – Grupo 9.

Na área do Grupo 1 tem-se:

−	 88 eventos detectados, sendo determinados os epicentros de 26 deles;

−	 os sismos continuaram a ocorrer predominantemente dentro de um 
raio de 3,6 km da Estação IT1;

−	 foram também registrados 4 eventos, a sudeste da Estação IT1 distante 
cerca de 10 km, provavelmente próximos de  Aratiba, RS;

−	 a maior magnitude foi de 1,3 ML, correspondendo a um sismo com 
epicentro a 1,2  km da Estação IT1, pertencente à concentração a 
nordeste da estação mostrada na Figura 4; e

−	 com relação à distribuição temporal do número de eventos e energia 
liberada vem mantendo o padrão semelhante ao observado nos últimos 
3 anos.

Para o Grupo 4 tem-se:

−	 12 eventos registrados e 10 deles com epicentros determinados;

−	 epicentros situados a oeste da Estação IT4 como mostra a Figura 4;
−	 a maior magnitude foi de 1,2 ML; e

−	 a distribuição temporal do número de eventos e energia liberada sendo 
igual aos anos anteriores.
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No Grupo 9 tem-se:

−	 89 eventos detectados, com 50 epicentros definidos;

−	 epicentros num raio de 12 km da Estação IT9, tendo predomínio para 
distâncias menores do que 9 km, continuando com uma concentração 
próxima do distrito Kennedy, em Concórdia, SC, numa área onde já foi 
identificada sismicidade;

−	 os eventos estão distribuídos nesta área, apresentando algum locais de 
concentração, distante cerca de 4-5 km da Estação IT9, como mostra a 
Figura 4;

−	 magnitude máxima de 1,3 ML; e

−	 distribuição temporal, tanto no número de eventos, como na energia 
liberada, foi semelhante aos períodos anteriores.

A distribuição do número de eventos em função da magnitude é apresentada 
no Gráfico 8, onde se verifica que a maioria deles (70%) continua apresentando 
magnitudes menores do que 0,2 ML.

Gráfico 8 – Distribuição do número de eventos em função da magnitude para a área do 
reservatório da UHE Itá.

No intervalo de 18.10.2009 e 17.10.2010, não ocorreu sismo significativo na 
área, pois a magnitude máxima registrada neste período foi bem menor do 
que 2,5 ML.

Em abril de 2010 foram sentidos tremores de terra pela população moradora 
de Marcelino Ramos, RS, cujo fenômeno caracterizou-se por fortes e rápidos 
estrondos, percebidos com clareza durante a madrugada. Não foi registrado 
nenhum dano na cidade, mas os tremores deixaram a comunidade preocupada.
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No remanso do reservatório de Itá, próximo da cidade de Marcelino Ramos, 
em meados de 2002 foram registrados 5 eventos, sentidos pela população 
local como pequenos ruídos e estrondos, cujas magnitudes não excederam 
0,1 grau na Escala Richter. No início de 2001 foram também sentidos 
“tremores” nas proximidades desta cidade, os quais não foram registrados 
instrumentalmente.

Nas proximidades da cidade de Marcelino Ramos (distante cerca 
de 6  km), em meados de novembro de 1999, foi instalada a Estação 
MC1, pertencente à RSIM, com a função de monitorar o remanso do 
reservatório de Itá e ser a estação “vigilante” do futuro reservatório de 
Machadinho. Esta estação, pelas características da sismicidade local, foi 
desativada em meados de novembro de 2006, com seus equipamentos 
transferidos para uma estação instalada na área inicial do reservatório 
de Itá.

Em função do ocorrido, para executar um monitoramento sismológico 
local e, assim, poder avaliar as características de eventuais eventos 
que viessem ocorrer nesta área, em 18.05.2010, com a transferência 
dos equipamentos da Estação IT1, foi reativada temporariamente a 
Estação MC1, cuja localização da cidade e da estação sismológica é 
mostrada na Figura 1. Cabe informar que para o período de abril a 
meados de maio de 2010, a estação sismológica em funcionamento 
mais próxima de Marcelino Ramos era a Estação IT9, situada a 
aproximadamente 30 km.

A análise rotineira dos registros obtidos nas estações sismológicas da 
RSIM não tem mostrado a ocorrência de eventos na segunda metade do 
reservatório de Itá, principalmente próximo a Marcelino Ramos.

Para o período de maio a outubro de 2010 não houve informação de novos 
tremores sentidos pela população local de Marcelino Ramos.

Da análise dos registros das Estações MC1 e IT9, entre 18.05 e 17.10.2010 
não foram registrados eventos com epicentros nas proximidades desta 
cidade.

Detalhes do histórico da sismicidade e do monitoramento sismológico nesta 
área e dos procedimentos adotados quanto as ocorrências de abril podem ser 
obtidas no Relatório IPT no 118 852 – 205 – “Monitoramento sismológico nas 
proximidades de Marcelino Ramos, RS, entre 01.04 e 15.09.2010”, emitido 
em outubro de 2010.
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3.3  Sismos naturais

A RSIM entre 18.10.2009 e 17.10.2010 registrou 1 evento local (epicentro a 
nordeste de Paial, SC, distante da Estação IT1 16,4 km) e 3 eventos regionais 
(epicentros em Caxias do Sul, RS, e em Mara Rosa, GO), cujos parâmetros e 
localização são mostrados na Figura 5. 

Caxias do Sul

-80 -70 -60 -50 -40 -30

-40

-30

-20

-10

0

10

Brasília
Mara Rosa

RSIMPaial

No Data Horário (UT) Magt. Local

1 25.03.10 21:28 1,2 NE de Paial, SC

2 26.04.10 04:32 3,5 Caxias do Sul, RS

3 08.10.10 20:21 5,0 Mara Rosa, GO

3 20:31 4,0 Mara Rosa, GO

Figura 5 – Parâmetros e localização dos sismos naturais registrados pela RSIM entre 
18.10.2009 e 17.10.2010.

A Figura 6 mostra os epicentros dos grandes terremotos ocorridos no Haiti 
(12.01.2010, às 21 h 53 min, hora universal, magnitude 7,0 na Escala Richter, 
profundidade focal de 13 km, distante da RSIM cerca de 5400 km) e no Chile 
(27.02.2010, às 6 h 34 min, hora universal, magnitude 8,8 na Escala Richter, 
profundidade focal de 35 km, distante da RSIM cerca de 2350 km). O gráfico 
9 mostra os registros destes eventos obtidos na Estação IT1.
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RSIM

epicentros
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Figura 6 – Localização dos epicentros dos grandes terremotos ocorridos no Haiti (12.01.2010) 
e no Chile (27.02.2010).

Grafico 9 – Registro na Estação IT1 dos grandes terremotos ocorridos no: A) Haiti 
(12.01.2010) e B) Chile (27.02.2010).
A 
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B

A velocidade de vibração de partícula na área dos reservatórios de Itá e Ma-
chadinho, em função da passagem das ondas sísmicas, atingiram o valor em 
torno de 10 µ/s e 0,2-0,3 mm/s, respectivamente, para o terremoto do Hai-
ti e do Chile. Mesmo estes sismos, como foram distantes, não produziram 
nenhum dano aos empreendimentos em estudo, sendo detectados apenas 
instrumentalmente.

5.  Considerações Finais

Na área do reservatório de Itá, continuaram sendo registrados sismos 
(189 eventos), com epicentros na metade inicial do lago, nas áreas definidas 
como Grupos 1, 4 e 9, cuja maior magnitude foi de 1,3 ML (70 % são menores 
do que 0,2 ML), com uma distribuição temporal, tanto no número de eventos, 
como na energia liberada, mantendo um padrão semelhante ao observado 
nos últimos 3 anos.

Em função do evento ocorrido em Marcelino Ramos, e para melhor 
monitorar esta área, em 18.05.2010 ocorreu a transferência temporária dos 
equipamentos da Estação IT1 para Estação MC1.

Da análise dos registros das Estações MC1 e IT9, entre 18.05 e 17.10.2010 
não foram registrados eventos com epicentros nas proximidades desta 
cidade e para este período também não houve informação de novos tremores 

UHIT.indd   30 28/04/2011   14:57:14



31USINA HIDRELÉTRICA ITÁ
Monitoramento das Águas Superficiais

sentidos pela população local de Marcelino Ramos.

A Estação BCM2 tem registrado uma dezena eventos que distam cerca de 
6 km a 10 km, com magnitudes inferiores a 0,7 ML (eventos pequenos), que 
devem estar sendo originado nas atividades de construção da PCH Moinho, 
no rio Bernardo José.

A RSIM entre 18.10.2009 e 17.10.2010 registrou 1 evento local (epicentro a 
nordeste de Paial, SC, distante da Estação IT1 16,4 km) e 3 eventos regionais 
(epicentros em Caxias do Sul, RS, e em Mara Rosa, GO), contribuindo com 
informações para uma melhor caracterização da sismicidade brasileira.

A auscultação sismológica na área dos reservatórios de Itá e Machadinho 
deverão ser mantidos, com a atual rede sismológica, em função da 
continuidade do registro de sismos induzidos, da distribuição temporal e 
geográfica da sismicidade e das características dos eventos. No reservatório 
de Itá, além da Estação IT1 (instalada com a função de “vigilante”) deverão 
continuar em funcionamento as Estações IT4 e IT9 e no reservatório de 
Machadinho, além da Estação MC9, deverá continuar em operação a Estação 
BCM2, com os objetivos de verificar a sismicidade registrada próxima desta 
área, além de integrar a Rede Sismológica de Barra Grande e Campos Novos 
- RSBC, SC/RS, instalada para efetuar a auscultação sismológica nas áreas 
dos empreendimentos hidrelétricos de Barra Grande, SC/RS e Campos 
Novos, SC. Se até meados de 2011 não for registrado nenhum sismo nas 
proximidades de Marcelino Ramos, a Estação MC1 deverá ser desativada, 
com os seus equipamentos retornando para a Estação IT1.
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3
MONITORAMENTO DOS
TALUDES MARGINAIS3

1.   Introdução

A execução do monitoramento dos taludes marginais vem sendo realizado 
trimestralmente, tendo como escopo, os serviços de verificação de escor-
regamentos naturais na orla do reservatório, oriundos da sua operação e o 
acompanhamento dos locais de suscetibilidade indicados no estudo final do 
monitoramento, concluído em 2006.

2.   Atividades Desenvolvidas

Durante o ano de 2010 foram realizadas 5 séries de vistorias programadas de 
taludes marginais nas oito encostas de estabilidade crítica, selecionadas no 
Monitoramento da Estabilidade dos Taludes Marginais.

3. Vinculo com a Condicionante 2.1.3 da LO No 68/99
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Tabela 3- Principais pontos do monitoramento

Localização das áreas
Área Localização Coordenadas

A Dique I – Aratiba 362730 6981060
B Dique II – Aratiba 362911 6980087
C Foz do rio Novo  Aratiba. 372125 6977432
D Porto Ita – Itá 367200 6981830
E Três Pinheiros  Mariano Moro 388654 6977745
F Volta Fechada  Aratiba 373106 6979870

Estaca 01 Linha Simon – Ita - SC 364534 6979460
Estaca 02 Volta Fechada – Aratiba - RS 375338 6984073
Estaca 03 Baixo São Luiz – Concórdia - SC 390465 6976215
Estaca 04 Linha Água Verde – Marcelino Ramos - RS 407441 6965587
Estaca 05 Linha dos Vicentes – Alto Bela Vista - SC 406881 6963118
Estaca 06 Linha Formenton – Marcelino Ramos - RS 413436 6955537
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4
OBSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES
HIDROSSEDIMENTOMÉTRICAS 4

4. Vinculo com a Condicionante 2.1.4 da LO No 68/99

1.   Introdução

O Projeto de Operação e Manutenção da Rede de Estações para o Monitora-
mento Hidrossedimentológico do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Itá 
vem sendo desenvolvido desde janeiro de 2005. E basicamente consiste no 
levantamento de dados hidrossedimentométricos (medições de descargas lí-
quidas, medições de descarga sólidas e cota de régua) nas seguintes estações 
apresentadas na Tabela 4:

Tabela 4 – Relação das Estações Hidrossedimentométricas Monitoradas.

Nome Código Rio Latitude Longitude
Área de 

Drenagem 
(km2)

Seção 5 72500000 Pelotas 270 31’ 00’’ 510 48’ 00’’ 32.200
Passo Colombelli 72680000 Apuae 270 17’ 01’’ 520 24’ 49’’ 3.626
Ouro 72880000 Peixe 270 09’ 45’’ 520 09’ 02’’ 4.830
Arabutã 73170000 Jacutinga 270 33’ 43’’ 510 51’ 31’’ 840
Ita Jusante 73201000 Uruguai 270 52’ 45’’ 510 45’ 17’’ 45.396

As medições permitem determinar as curvas-chave das descargas líquidas e 
sólidas afluentes ao reservatório e também a curva-chave das vazões libera-
das a jusante do aproveitamento pelos seus órgãos de descarga, isto é, pela 
casa de força e pelo vertedouro. Para esta última determinação existe uma 
estação hidrossedimentométrica a jusante do barramento.
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42 RELATÓRIO DE ATIVIDADE 2010
Observação das Condições Hidrossedimentométricas

A partir das curvas-chave e das observações limnimétricas efetuadas nas es-
tações mencionadas pode-se determinar as vazões líquidas e sólidas afluen-
tes ao reservatório e defluentes do mesmo. Essas vazões permitem quanti-
ficar o transporte sólido na bacia hidrográfica e avaliar o assoreamento e a 
vida útil do reservatório. 

As medições de descargas líquida e sólidas permitem também verificar a 
tendência da produção de sedimentos na bacia ao longo do tempo: estável, 
crescente ou decrescente, em função da plotagem das novas medições em 
relação às antigas. Por exemplo, se as novas medições seguem a mesma ten-
dência das medições antigas pode-se inferir que a produção de sedimentos 
na bacia está estável. Plotando-se, como geralmente se faz, as medições de 
descargas sólidas no eixo dos “x” e as medições de descargas líquidas no eixo 
dos “y”, se, para uma mesma descarga líquida, as novas medições de descarga 
sólida plotarem à esquerda da tendência já definida, pode-se dizer que há 
uma tendência decrescente na produção de sedimentos na bacia; no caso 
contrário, se as novas medições de descarga sólida plotarem à direita pode-
rão estar havendo um incremento na produção de sedimentos. Portanto, é 
importante a continuidade das medições de descargas líquidas e sólidas, de 
modo a detectar possíveis alterações nas taxas de produção de sedimentos e 
tomar as providências cabíveis. 

Figura 7 - Localização das estações fluviométricas do monitoramento hidrossedimentométrico 
na bacia incremental da UHE Itá
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43USINA HIDRELÉTRICA ITÁ
Observação das Condições Hidrossedimentométricas

A área de drenagem incremental entre as usinas hidrelétricas de Itá e Macha-
dinho é de aproximadamente 13.000 km2, sendo que as três estações moni-
toradas controlam cerca de 73% dessa área. Para uma melhor visualização, 
segue a Figura 8, com a representação em forma de diagrama topológico das 
estações hidrossedimentométricas.

Figura 8 – Diagrama Topológico da bacia do rio Uruguai na região de influência da UHE Itá.

2.   Atividades Desenvolvidas

Desde janeiro de 2005 vem sendo realizado o monitoramento hidrossedi-
mentológico do reservatório da UHE Itá, através de campanhas periódicas 
de medições de descargas líquidas e sólidas.  Segue a Tabela 5 com o resumo 
do número de medições realizadas nas estações hidrossedimentométricas.  

Tabela 5 – Resumo da Quantidade de Medições por Estação.

Nome das Estações
Quantidade de Medições

Liquida Solida
Seção 5 50 47
Passo Colombelli 20 17
Ouro 18 15
Arabutã 19 10
Ita Jusante 16 14

UHIT.indd   43 28/04/2011   14:57:16



44 RELATÓRIO DE ATIVIDADE 2010
Observação das Condições Hidrossedimentométricas

3. Medições de Descargas Líquidas e Sólidas Efetuadas nas 
Estações Hidrossedimentométricas

Nas tabelas 5 a 7 encontram-se os resumos das medições de descargas 
líquidas e sólidas realizadas nas estações. E nos gráficos 10 a 20 encontram-se 
plotadas as medições de descargas líquidas e sólidas realizadas nas estações.

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

Em 2010, as medições de descarga líquida foram realizadas entre as cotas 
arbitrárias 37316 cm e 37398 cm (trecho médio da curva), conforme mostrado 
na Tabela 6 e Gráfico 10. As vazões obtidas nesse período acompanharam a 
tendência das medições efetuadas anteriormente.

Tabela 6 – Resumo das medições na Seção 5 (Machadinho Jusante).

Gráfico 10 – Cota x Descarga líquida da estação Seção 5 - Machadinho Jusante
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Observação das Condições Hidrossedimentométricas

Nas medições de descargas sólidas realizadas em 2010 os valores variaram 
entre 303,19 ton/dia e próximos a 944,45 ton/dia. 

Gráfico 11 – Curva-chave de descarga sólida em suspensão da estação Seção 5 - 
Machadinho Jusante

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

Em 2010, as medições foram realizadas próximas ao trecho inferior da curva, 
ou seja, abaixo da cota 200 cm, conforme mostrado no Gráfico 12 e Tabela 7.

Tabela 7 – Resumo das medições na estação Passo Colombelli.

Gráfico 12 – Cota x Descarga líquida da estação Passo Colombelli.
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Observação das Condições Hidrossedimentométricas

Nas medições de descargas sólidas realizadas em 2010 os valores apresentados 
ficaram de acordo com a tendência dos valores já medidos anteriormente. A 
plotagem dos pontos e a respectiva equação são mostradas no Gráfico 13.

Gráfico 13 – Curva-chave de descarga sólida em suspensão da estação Passo Colombelli

3.3  Medições de descargas líquidas e sólidas em Ouro (72880000)

Das medições apresentadas em 2010, todas foram realizadas entre as cotas 
100 e 200 cm (trecho inferior da curva), com uma medição realizada próxima 
ao trecho médio da curva, conforme mostrado na Tabela 8 e Gráfico 14.

Tabela 8 – Resumo das medições na estação Ouro.

Gráfico 14 – Cota x Descarga líquida da estação Foz do Caveiras
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Observação das Condições Hidrossedimentométricas

Nas medições de descargas sólidas realizadas em 2010 os valores apresentados 
ficaram de acordo com a tendência dos valores já medidos anteriormente. A 
plotagem dos pontos e a respectiva equação são mostradas no Gráfico 15.

Gráfico 15 – Curva-chave de descarga sólida em suspensão da estação Foz do Caveiras

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

As medições realizadas em 2010 ficaram acima da cota de 200 cm (trecho 
médio da curva), com exceção de uma medição realizada abaixo da cota 200 
cm (trecho inferior da curva). Este comportamento pode ser observado na 
Tabela 9 e Gráfico 16.

Tabela 9 – Resumo das medições na estação Arabutã.

Gráfico 16 – Cota x Descarga líquida da estação Passo Granzotto
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Observação das Condições Hidrossedimentométricas

Nas medições de descargas sólidas realizadas em 2010 os valores variaram 
entre 3,09 ton/dia e próximos a 13,59 ton/dia.

Gráfico 17 – Curva-chave de descarga sólida em suspensão da estação Arabutã

3.5  Medições de descargas líquidas e sólidas em Itá Jusante (73201000)

As medições realizadas em 2010 ficaram entre as cotas 500 cm e 900 cm, 
conforme mostrado na Tabela 10 e Gráfico 18. As vazões obtidas nesse 
período acompanharam a tendência das medições efetuadas anteriormente.  
Esta estação foi desativada em outubro de 2010 por sofrer influência do efeito 
de remanso após o enchimento do reservatório da UHE Foz do Chapecó, 
ocorrido durante o período de 25/08/10 a 12/09/10.

Tabela 10 – Resumo das medições na estação Itá Jusante

Gráfico 18 – Cota x Descarga líquida da estação Itá Jusante
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Observação das Condições Hidrossedimentométricas

Nas medições de descargas sólidas realizadas em 2010 os valores variaram 
entre 208,00 ton/dia e próximos a 1708,00 ton/dia. 

Gráfico 19 – Curva-chave de descarga sólida em suspensão da estação Itá Jusante

4.   Conclusões e Recomendações

Os dados medidos e coletados nas estações hidrossedimentométricas visam 
formar um banco de dados que permitirão analisar a tendência de deposição 
dos sedimentos afluentes e estimar a vida útil do reservatório da UHE Itá. 

Em virtude do pouco número de medições realizadas, e ainda considerando 
que, muitas delas foram feitas em períodos de estiagem, com cotas linimé-
tricas relativamente baixas, existe a necessidade de se realizar mais medições 
em cotas mais altas, com maiores velocidades médias da corrente, e tam-
bém em períodos onde esteja ocorrendo movimentação do solo na bacia, 
de modo que se possam mensurar cargas de sedimentos mais significativos. 

A Tractebel Energia realizou em 2008 os levantamentos topobatimétricos 
das seções transversais localizadas ao longo do reservatório da UHE Itá e a 
jusante do mesmo, que em conjunto com as medições de descargas líquidas 
e sólidas servirão para subsidiar os estudos de diagnóstico das condições de 
assoreamento e cálculo da vida útil do reservatório.

Recomenda-se a continuidade do monitoramento hidrossedimentométrico, 
através da intensificação das campanhas de medições de descargas líquidas e 
sólidas, permitindo assim um melhor ajuste da correlação das curvas-chaves 
de sedimentos.

É também recomendada a preservação das seções topobatimétricos levanta-
das ao longo do reservatório. É importante que, no futuro, as seções sejam 
levantadas nos mesmos locais, sendo, portanto necessária a identificação no 
campo dessas seções e a manutenção dos seus marcos e RRNN, de modo a 
verificar o assoreamento do reservatório.
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5
MONITORAMENTO DAS
ÁGUAS SUPERFICIAIS 5

5. Vinculo com a Condicionante 2.1.5  e  2.3 da LO No 68/99

1.   Introdução

A execução do monitoramento das águas superficiais vem sendo realizada 
pela empresa Socioambiental, no escopo dos serviços está a coleta e inter-
pretação dos resultados. Já as amostras coletas são analisadas pelo Laborató-
rio ECOLABOR. Quanto o monitoramento das comunidades biológicas, a 
identificação e a expressão quali-quantitativa dos resultados está sendo de-
senvolvida pelo Laboratório de Ecologia de Águas Continentais do Departa-
mento de Zoologia do Instituto de Biociências da UNESP/Botucatu, através 
de contrato com a FUNDIBIO. 
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52 RELATÓRIO DE ATIVIDADE 2010
Monitoramento das Águas Superficiais

2.   Monitoramento da qualidade da água do reservatório

2.1  Campanhas Realizadas

No período relatado, foram realizadas 12 campanhas mensais de monitora-
mento das águas superficiais, conforme a Tabela 11. 

Nas campanhas de campo foram registradas as determinações da tempera-
tura, oxigênio dissolvido, pH e condutividade. Além disto, nos pontos do 
reservatório foram coletadas informações para elaboração dos perfis de tem-
peratura e oxigênio dissolvido na coluna d’água do reservatório. 

Tabela 11 - Data das campanhas realizadas

Campanha Mês Período Observações
73 fev/10 26/01 à 01/02/2010 QA e Fito 
74 mar/10 22/02 à 26/02/2010 QA
75 abr/10 23/03 à 26/03/2010 QA, Fito, Zoo e Bento
76 mai/10 27/04 à 30/04/2010 QA
77 jun/10 24/05 à 27/05/2010 QA e Fito
78 jul/10 22/06 à 25/06/2010 QA e Bento
79 ago/10 26/07 à 29/07/2010 QA e Fito
80 set/10 24/08 à 27/08/2010 QA
81 out/10 27/09 à 01/10/2010 QA, Fito, Zoo e Bento 
82 nov/10 27/10 à 29/10/2010 QA
83 dez/10 22/11 à 26/11/2010 QA e Fito 
84 jan/11 04/01 à 07/01/2010 QA e Bento

As amostras coletadas, depois de acondicionadas foram preservadas em am-
biente refrigerado e enviadas via transporte rodoviário para o Laboratório da 
ECOLABOR – SP, onde foram realizadas as demais análises.  

Bimestralmente (6 campanhas) foram realizadas amostragens para análise 
do Fitoplâncton. A casa três meses (4 campanhas) foram realizadas amostra-
gens para análise dos Invertebrados Bentônicos nos pontos selecionados e 
semestralmente (2 campanhas), foram realizadas amostragens para a análise 
de Zooplâncton.

Após as coletas as amostras biológicas foram devidamente etiquetadas, em-
baladas e remetidas via postal para o Laboratório de Ecologia de Águas Con-
tinentais, IBB/UNESP, que procede às análises de identificação das comuni-
dades biológicas, através de contrato com a FUNDIBIO. 
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Na Tabela 12 é apresentada a descrição dos pontos monitorados, bem como 
as coordenadas geográficas e na Figura 9 o mapa com a localização dos pon-
tos monitorados. 

Tabela 12 -  Descrição dos pontos monitorados

Ponto
Coordenadas UTM (m)

Descrição
E N

01 6955479 420094 UMO – Ponto de montante do reservatório – Rio Uruguai

02 6950862 415397 TA – Tributário rio Apuaê

03 6964733 422290 TP – Tributário rio do Peixe

04 6967744 403208 UCa - Ponto do reservatório que abrange todas as 
contribuições recebidas pelo rio Uruguai a montante

05 6979365 410420 TRG ou TRGM – Tributário rio Rancho Grande

06 6974381 406089 TRGB – Tributário rio Rancho Grande - Banco de macrófitas

07 6973466 404676 TRGJ – Tributário rio Rancho Grande – Rio Transição

08 6982093 390250 TQM - Tributário rio Lajeado dos Queimados

09 6980906 389121 TQB – Tributário rio Lajeado dos Queimados - Banco de 
macrófitas

10 6980901 388244 TQJ – Tributário rio Lajeado dos Queimados - Rio Transição

11 6982803 384428 UCe – Rio Uruguai, abrange contribuição dos tributários 
formadores da parte central do reservatório

12 6968651 379096 TD – Tributário rio Dourado

13 6987423 382250 TF- Tributário rio Lajeado Fragoso
14 6989393 387712 TF- Tributário rio Lajeado Fragoso, banco de macrófitas

15 6995186 386578 TJ ou TJM – Tributário rio Jacutinga

16 - - TJB – Tributário rio Jacutinga, banco de macrófitas

17 6985896 378251 TJJ – Tributário Jacutinga - Rio Transição

18 6969288 371822 TN – Tributário rio Novo 

19 6980613 363380 UAc – Ponto a montante do barramento junto à barragem

20 6983052 361764 UJu1- Ponto a Jusante da barragem que recebe a contribuição 
do rio Uva

21 6980239 361881 UJu2 - Ponto a jusante da barragem que recebe a água 
turbinada, mais a descarga do rio Paloma
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Figura 9 - Área de localização dos pontos de monitoramento (pm) das águas superficiais

2.2.  Comportamento do reservatório e variação dos parâmetros 
Físico-Químicos

2.2.1   Análise do Perfil da Coluna D’água

Nos gráficos 20 a 27 são apresentados os perfis da temperatura e oxigênio 
dissolvido na coluna d´água do reservatório por estação do ano para cada 
ponto de monitoramento no corpo principal do reservatório, onde se ob-
serva que a temperatura da água segue o padrão de variação da temperatura 
do ar, apresentando registros de temperaturas mais altos para as campanhas 
realizadas nos meses de primavera/verão, e mais baixas para as realizadas 
nos meses de outono/inverno.

Este condicionamento pode ser observado nos perfis de variação da tempe-
ratura da água, e também, do oxigênio dissolvido obtidos para os pontos de 
coleta monitorados no reservatório, que se apresentam em geral de forma 
predominantemente ortograda no período de outono- inverno, e clinograda 
no período de primavera-verão. Para os meses considerados de primavera 
(set/out/nov) e verão (dez/jan/fev), se evidenciaram condições caracterís-
ticas de estratificação térmica e química da coluna d´água. Os perfis iden-
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tificados são perfis predominantemente clinogrados, bem marcados, com a 
formação de termoclinas e oxiclinas, geralmente, entre as profundidades de 
5 m e 50 m, com condições de baixa oxigenação e também de anoxia junto 
ao fundo, para aqueles pontos de maior profundidade, como o ponto UAc.

É importante salientar que este comportamento térmico e químico eviden-
ciado para a coluna d´água do reservatório da UHIT ocorre com uniformi-
dade para todos os pontos de coleta, apesar de sua distribuição espacial seja 
diferenciada no corpo do reservatório. O ponto UCa apresenta uma varia-
ção de condições menos acentuada em função da menor profundidade nesse 
ponto que se situa em posição mais a montante do corpo do reservatório.  

Observa-se que a coluna d’água apresentou-se pouco estratificada na maior 
parte do ano independente da sazonalidade climática. Salienta-se que tam-
bém ocorrem níveis mais elevados de oxigenação em profundidade, que se 
relacionam diretamente com os períodos de maior vazão afluente para o re-
servatório. De forma geral percebe-se que o reservatório permanece mistu-
rado em diferentes níveis na maior parte do período, mostrando-se estrati-
ficado somente para os meses de ver, com referência ao monitoramente da 
coluna d’água do ponto UAc.

Gráfico 20 - Perfil de temperatura do reservatório da UHIT para os meses do verão
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Gráfico 21 - Perfil de OD e temperatura do reservatório da UHIT para os meses do verão

Gráfico 22 - Perfil de OD e temperatura do reservatório da UHIT para os meses do outono
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Gráfico 23 - Perfil de OD do reservatório da UHIT para os meses do outono

Gráfico 24  - Perfil de temperatura do reservatório da UHIT para os meses do inverno
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Gráfico 25 - Perfil de OD do reservatório da UHIT para os meses do inverno

Gráfico 26 - Perfil de temperatura do reservatório da UHIT para os meses da primavera
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Gráfico 27 - Perfil de OD e temperatura do reservatório da UHIT para os meses da 
primavera

2.2.2   Turbidez e Transparência 

Para o período monitorado das 12 campanhas registrou-se uma variação sig-
nificativa na transparência da água. O comportamento da transparência da 
água nos pontos do reservatório e tributários é apresentado nos Gráfico 28 
(A e B). 

Observa-se que ocorre um padrão sazonal de variação, estando à transpa-
rência da água relacionada ao regime hidrológico dos rios e suas respecti-
vas descargas de material. Observa-se que os maiores valores ocorreram nos 
meses de primavera e verão. Quanto ao comportamento por ponto de coleta, 
os maiores registros para a transparência foram obtidos para os pontos TJJ, 
UMO e UJu2.  

No corpo do reservatório a transparência foi baixa na maior parte do perío-
do monitorado. Os valores registrados indicam que nos meses de primavera 
e verão as águas do reservatório estão mais transparentes, com uma zona 
eufótica mais extensa. Considerando a localização geográfica dos pontos há 
para o período um indicativo de variação da extensão da zona eufótica entre 
os pontos, sendo a variação mais semelhante entre os pontos UAc e UCe, por 
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todo o período monitorado.

Podemos considerar que em geral a transparência da coluna d’água apresen-
ta valores baixos para a extensão da zona eufótica, principalmente quando se 
considera a elevada profundidade registrada para os pontos do reservatório. 

Gráfico 28 A - Comportamento da transparência da água (m), para os pontos monitorados 
por campanha de amostragem para o período analisado

Gráfico 28 B - Comportamento da transparência (m) na coluna d’água do reservatório para 
o período monitorado
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A análise dos valores de turbidez para o período indica a ocorrência de valo-
res muito baixos, inclusive com índices em sua maioria bem abaixo do limite 
estabelecido pela Resolução CONAMA Nº 357/05 (100,0 mg/l) para águas 
de Classe II para os pontos monitorados no corpo do reservatório, pontos 
Uca, UCe e UAc. 

Nos pontos dos tributários registrou-se condições de turbidez mais elevada, 
relacionada ao regime hidrológico e a vazão, com valores elevados de turbi-
dez, notadamente para os meses de verão e outono, com maiores registros 
para a campanha de abril.

Observa-se que ocorre um padrão sazonal de variação, com maiores regis-
tros no outono, associados a um período de intensas precipitações pluvio-
métricas na região. A variação é muito semelhante entre os pontos monito-
rados, mantendo-se registros de turbidez muito próximos para a maioria das 
campanhas.

2.2.3   Nitrogênio Total e Compostos Nitrogenados

Nos Gráficos 29(A e B) é apresentado o comportamento de variação da con-
centração do nitrogênio total na superfície da água, nos pontos dos tributá-
rios e ponto de jusante, e nos pontos do corpo do reservatório. 

Para os tributários e ponto de jusante, o padrão de variação foi muito seme-
lhante, sendo as maiores concentrações de nitrogênio total registradas para 
os meses de primavera e verão, com destaque para os pontos TQM, TA, TF 
e TD, que apresentaram concentrações acima do padrão para Classe II para 
algumas das campanhas.  As menores concentrações foram registradas para 
todo o período no ponto UMO e UJu2.

No corpo do reservatório o comportamento foi semelhantes, com maiores 
concentrações registradas para os meses de verão e outono. Os registros dos 
compostos nitrogenados em profundidade apresentaram padrão semelhan-
te de comportamento entre os pontos, com baixas concentrações na coluna 
d’água por todo o período analisado, com exceção da campanha do mês de 
abril e maio, onde se obteve concentrações elevadas para a coluna d’água 
do ponto Uca e UCe, quando as concentrações ultrapassaram o limite para 
Classe II da resolução CONAMA No. 357/05.

Numa análise geral observa-se que as concentrações registradas para com-
postos nitrogenados no período analisado neste relatório, podem ser con-
sideradas baixas. Para as 12 campanhas analisadas a variação dos valores 
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obtidos para o NO3, Nitrogênio inorgânico e orgânico e Nitrogênio total na 
maioria das campanhas mantiveram a classificação das águas dos tributários 
e do reservatório na Classe II da Resolução CONAMA nº 357/05, com exce-
ção dos resultados obtidos para o Ponto TQM, que se enquadra na Classe III.

Gráfico 29 A - Comportamento do nitrogênio total na superfície para os tributários e pontos 
de jusante, por ponto de coleta e por campanha para o período monitorado

Gráfico 29 B - Comportamento do nitrogênio total na superfície para os pontos de 
reservatório, por ponto de coleta e por campanha para o período monitorado
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2.2.4   Fósforo total

O comportamento de variação do fósforo total na superfície da água, nos 
pontos dos tributários e jusante, e no corpo do reservatório é apresentado 
nos Gráfico 30 (A e B).  Para as 12 campanhas consideradas o fósforo total 
apresentou concentrações que em média classificam as águas do reservatório 
nas Classes II e Classe III da Resolução CONAMA No. 357/05.

Para os tributários e ponto de jusante, o comportamento foi diferenciado 
com concentrações mais elevadas nas campanhas de primavera, verão e ou-
tono, sem um padrão comum de variação das concentrações entre os pontos 
monitorados. As concentrações registradas foram elevadas, notadamente 
para o ponto TQM, que apresentou concentrações extremamente elevadas 
por praticamente todo o período, principalmente nos meses de primavera. 
As concentrações também foram elevadas para os pontos TD e TP, rela-
cionadas ao regime hidrológico sazonal e ao comportamento da bacia de 
contribuição de cada tributário, que apresentaram concentrações acima do 
limite para Classe II nas campanhas de janeiro e fevereiro. 

No corpo do reservatório as concentrações obtidas para o fósforo total fo-
ram em geral baixas para a maioria dos pontos monitorados no período. A 
variação de valores identifica o mesmo padrão de comportamento dos tribu-
tários relacionado à sazonalidade climática, onde se observam que as maio-
res concentrações foram registradas para as campanhas realizadas predomi-
nantemente nos meses de primavera, verão e outono, com destaque para as 
campanhas de março e setembro, onde se registrou uma concentração muito 
elevada para a coluna d’água do ponto UAc. 

Figura 30 A - Comportamento do fósforo total na superfície para os tributários e pontos de 
jusante, por ponto de coleta e por campanha para o período monitorado
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Figura 30 B - Comportamento do fósforo total na superfície para os pontos de reservatório, 
por ponto de coleta e por campanha para o período monitorado

2.3.   Índices 

2.3.1   Índice de Qualidade da Água - IQA

Na Tabela 13 são apresentados os valores da classificação do IQA para os 
pontos monitorados durante o período entre fevereiro /2010 e janeiro/2011.

O Índice de Qualidade da Água - IQA médio para o período foi de 73, de 
classificação BOA. Os pontos com melhor qualidade de água foram UMO, 
TRGJ, TJJ e UJu2, com valores médios de IQA entre 80 e 83, de classificação 
ÓTIMA. O restante dos pontos monitorados apresentou índice variando en-
tre 53 (TQM) e 74 (TQJ e TJM) sendo de classificação BOA. Vale ressaltar 
ainda que os piores índices foram encontrados nos meses de abril, outubro 
e dezembro, para os pontos TA e TQM, associado ao período de baixas pre-
cipitações, com acúmulo de material sedimentar rico em nutrientes no leito 
dos tributários, aumentando conseqüentemente as concentrações de Fósforo 
Total, Nitrogênio Total, Coliformes Fecais e DBO, além da Turbidez, que são 
os principais responsáveis pela redução do IQA no ponto TQM e em outros 
tributários monitorados neste período.
Tabela 13 - Histórica do IQA dos pontos de monitoramento da UHIT 

Ponto Fev/10 Abr/10 Jun/10 Ago/10 Out/10 Dez/10 Media
UMo 84 83 79 78 75 72 82
TA 67 67 68 68 51 50 71
TP 55 53 68 70 74 76 71

TRGM 69 55 67 67 73 72 70
TRGJ 84 75 71 60 85 79 82
TQM 57 51 74 56 66 64 53
TQJ 61 78 78 69 79 85 74
TD 70 73 75 67 69 66 72
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Ponto Fev/10 Abr/10 Jun/10 Ago/10 Out/10 Dez/10 Media
TJM 76 66 76 72 86 82 74
TF 66 55 69 69 67 67 67
TJJ 85 80 82 78 85 88 83
TN 63 62 65 60 63 60 60

UJu2 81 73 67 84 75 83 80
Media 71 67 72 69 73 73 73

IQA - CETESB

Ótima 80 – 100
Boa 52 – 79

Aceitável 37 – 51
Ruim 20 – 36

Péssima 0 - 19

Classificação do IQA, conforme CETESB (2003)

2.3.2   Índice de Qualidade da Água de Reservatório - IQAR

Na Tabela 14 são apresentados os valores da classificação do IQAR para os 
pontos monitorados durante o período entre fevereiro/2010 e janeiro/2011. 
As médias de IQAr para os 3 pontos foram muito próximas, sendo que o 
IQAR médio para o período foi 3,1, enquadrando o reservatório da UHIT na 
Classe III: MODERADAMENTE DEGRADADO. 

Os piores índices foram verificados para os pontos UCa e UCe, na campanha 
de fevereiro, no ponto UCe para a campanha de junho, e para o ponto UAc 
na campanha de dezembro, todos com valor de 2,8. Essa pontuação classifica 
as águas para esses pontos nessas campanhas como Classe III - Moderada-
mente Degradado. O melhor índice foi registrado para o ponto UCa, com 
uma pontuação de 3,4 para a campanha de dezembro, mantendo esse ponto 
na Classe III – Moderadamente  Degradado. 

Tabela 14 - Histórico anual do IQAR dos pontos do reservatório da UHIT

Ponto Fev/10 Jun/10 Ago/10 Dez/10 Media
UCa 2,8 III 3,0 III 3,1 III 3,4 III 3,0 III
UCe 2,8 III 2,8 III 3,2 III 3,2 III 3,1 III
UAc 3,2 III 3,3 III 3,2 III 2,8 III 3,1 III

Media 2,9 III 3,0 III 3,1 III 3,1 III 3,1 III

*Média para todo o período de monitoramento da UHE Itá
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Tabela 15 - Classificação do IQAR , segundo IAP (2002).
Classe Nota

Classe I – Não impactado a muito pouco degradado 10 – 15
Classe II – pouco degradado 1,6 – 2,5
Classe III – Moderadamente degradado 2,6 – 3,5
Classe IV – criticamente degradado a poluído 3,6 – 4,5
Classe V – muito poluída 4,6 – 5,5
Classe VI – extremamente poluído Acima de 5,6

2.3.3   Índice de Estado Trófico - IET

Para a classificação deste índice foram adotados os seguintes estados de 
trofia: ultraoligotrófico, oligotrófico, mesotrófico, eutrófico, supereutrófico 
e hipereutrófico, cujos limites e características estão descritos nos quadros 
a seguir:

Classe Fósforo (µg/L) Clorofila (µg/L) IET
Ultraoligotrofico < 8 < 1,17 < 47
Oligotrofico 8 < P ≤ 19 1,17 < CL ≤ 3,24 47 - 52
Mesotrofico 19 < P ≤ 52 3,24 < CL ≤ 30,55 59 - 63
Estrófico 52 < P ≤ 120 11,03 < CL ≤30,55 59 - 63
Supereutrofico 120 < P ≤ 233 30,55 < CL ≤ 69,05 63 - 67
Hipereutrofico 233 < P 69,05 < CL > 67

Classificação do estado trófico para reservatórios segundo índice de Carlson (Lamparelli,2004).

Na Tabela 16 e Gráfico 31 são apresentados os índices de estado tróficos 
médios para os pontos de reservatório (média aritmética do IET-fósforo e 
IET-clorofila). Ao analisar-se a relação conjunta de trofia entre Fósforo e 
Clorofila (IET Médio) observamos que a classificação para a maioria dos 
pontos monitorados no corpo do reservatório foi de Mesotróficos, com uma 
média geral de 52,49.  Somente para o ponto UCe, é que se obteve a classi-
ficação média de Oligotróficos. As pontuações mais elevadas foram obtidas 
para a campanha de maio, com valores variando entre 52,22 e 57,82, todos 
de classificação Mesotróficos. Já os melhores índices foram registrados para a 
campanha de novembro, com pontuação entre 47,62 e 50,23, de classificação 
Oligotróficos.

Tabela 16 - Índice de Estado Trófico Médio para o Reservatório

Pontos
2010

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
J F M A M J J A S O N D

UACs 52,90255 57,82234 50,95075 52,55258 47,62233 47,79550

UCAs 61,45673 52,22825 54,87089 51,06616 48,40532 57,68234

UCEs 49,66122 53,93283 52,22650 51,44313 50,23261 51,73374

Media 54,67350 54,66114 52,68272 51,68729 48,75342 52,40386
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Gráfico 31 - Índice de Estado Trófico Médio para o Reservatório (Lamparelli, 2004)

2.4  Comunidade Biológica

2.4.1  Comunidade FITOPLANCTÔNICA

a)  Análise da ocorrência do fitoplâncton

A análise da ocorrência total e relativa para as classes e para os pontos de 
amostragem foi detalhada nos relatórios mensais referentes ao período em 
análise. Os resultados da ocorrência total do fitoplâncton para cada uma das 
6 (seis) campanhas analisadas conforme a periodicidade estabelecida pode 
ser observada na Tabela 17 e no Gráfico 32. 

Na composição das comunidades fitoplanctônicas identificadas nas 6 ( seis) 
campanhas destacam-se em termos de ocorrência total as classes das Bacilla-
riophyceae (48,66%), Chlorophyceae (23,53%), Cryptophyceae (110,34%) e 
Cyanophyceae (9,45%).

As diatomáceas (Bacillariophyceae) são algas características principalmente 
de ambientes fluviais, em condições oligotróficas e foram mais freqüentes em 
termos da ocorrência total de táxons para todas as campanhas.  

As clorofíceas são típicas de ambientes lacustres mesotróficos e eutróficos, 
e ocorreram com a segunda maior freqüência total nas campanhas do pe-
ríodo monitorado. 

O conjunto dos dados de ocorrência indica que para o reservatório da UHIT 
predominam espécies de algas características de ambientes mesotróficos, com 
importantes níveis de nutrientes disponíveis para o desenvolvimento elevado 
do crescimento das comunidades fitoplanctônicas. Essas características são 
apresentadas na análise da variação dos parâmetros físico-químicos, que ana-
lisam a qualidade das águas e os níveis de trofia das águas dos pontos moni-
torados localizados no corpo do reservatório e em seus principais tributários.
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Tabelas 17 - Ocorrência total dos táxons de todas as classes para o reservatório da UHIT

Classes TA TF TP TD TJM TJJ TRGM TRGJ TQM TQJ UAC UCE UCA Total

Bacillariophyceae 22 15 23 26 15 5 22 7 14 9 25 29 61 273
Zygnemaphycease 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 6 1 2 14
Chlorophyceae 4 2 2 2 2 10 6 4 5 4 22 35 34 132
Cyanophyceae 0 2 0 1 1 7 1 2 2 8 12 10 7 53
Cryptophyceae 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 12 12 12 58
Euglenophyceae 0 5 1 1 1 0 0 1 3 0 0 2 3 17
Chrysophyceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Dinophyceae 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 4 4 12

Gráfico 32 - Ocorrência Total (%) do Fitoplâncton por classe, para o reservatório da  UHIT

b)  Análise da abundância do fitoplâncton

Os resultados que as análises da variação da abundância total e relativa do 
fitoplâncton para cada campanha e ponto de amostragem monitorado no 
reservatório da UHIT para as classes e para os pontos de amostragem foram 
detalhadas nos relatórios mensais específicos. 

A análise dos resultados demonstra que as maiores abundâncias totais ocor-
reram para as campanhas dos meses de fevereiro e janeiro. Destaca-se que na 
campanha de abril foi registrada a maior abundância total de todo o período 
analisado, com um número 4.987.125,85 ind./l.

Em termos de abundância por ponto destacam-se os pontos UAc, TJJ, UCa e 
UCe, onde se registrou valores elevados de abundância (Tabela 18 e Gráfico 
33). Quanto à abundância total por classe taxonômico, como já observado 
na análise da ocorrência, ocorreram no período analisado à predominância 
de espécies da classe Bacillariophyceae, e Chlorophyceae, seguida pela classe 
das Cryptophyceae, e pela classe das Cyanophyceae.
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Tabelas 18 - Abundância total dos táxons de todas as classes para o reservatório da UHIT

Classes Uca Uac Uce TRGM TRGJ TQM TQJ

Bacillariophyceae 1372260 1907427 1608469 607155 439546 227759 353418

Zygnemaphycease 14280 61753 4620 0 3960 0 0

Chlorophyceae 505624 175537 310102 54372 43559 47122 39269

Cyanophyceae 144738 5973852 176088 18124 102957 337711 1001352

Cryptophyceae 3585706 2182782 2700501 1024007 419746 777520 873729

Euglenophyceae 18950 0 9240 0 7920 39269 0

Chrysophyceae 7140 0 54953 0 0 0 0

Dinophyceae 31318 0 63706 0 11880 7854 0

Ulotrichophyceae 0 0 0 0 0 0 0

Oedogoniophyceae 0 0 0 0 0 0 0

Bacillariophyceae 390902 684036 377673 154621 688743 688743 769346

Zygnemaphycease 0 0 0 7383 3891 3891 24042

Chlorophyceae 16064 25335 17324 31540 7782 7782 637115

Cyanophyceae 5355 0 0 14726 3891 3891 4435761

Cryptophyceae 621160 1317402 471224 699474 354099 354099 108189

Euglenophyceae 5355 12687 0 58903 3891 3891 0

Chrysophyceae 0 0 0 0 0 0 0

Dinophyceae 5355 0 0 0 0 0 0

Ulotrichophyceae 0 0 0 0 0 0 0

Oedogoniophyceae 0 0 0 0 0 0 0

Gráfico 33 - Abundância Total (ind./L) do Fitoplâncton por classe, para o reservatório da 
UHIT.
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c)   Análise da diversidade do fitoplâncton

Os resultados do cálculo do índice de diversidade de Shannon Wiener obti-
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dos para o fitoplâncton nas 6 campanhas amostradas para os pontos moni-
torados foram detalhados por campanha nos relatórios mensais referentes 
ao período em análise.

A análise dos dados relativos às campanhas monitoradas permite colocar que 
para o reservatório da UHIT ocorre uma diversidade considerada média a 
alta, e que de acordo com a análise dos dados de abundância total ocorre com 
predominância de uma ou duas classes taxonômicas (Tabela 19 e Gráfico 34).

Para o período analisado observa-se a variação do índice de diversidade 
entre 1,75 (agosto - Ponto UCe) e 4,01 bits/ind. (dezembro – Ponto UCa). 
As maiores diversidades de espécies foram registradas para os pontos UCa, 
UCe, TJJ, TD e TQJ, principalmente nas campanhas de fevereiro, abril, outu-
bro e dezembro, e as menores diversidades nas campanhas de junho e agosto. 
Tabela 19 - Diversidade do Fitoplâncton por ponto de amostragem no reservatório da UHIT.

Estações Fev/10 Abr/10 Jun/10 Out Ago/10 Dez/10
TA 3,1 2,58
TF 2,85 3,12
TP 3,00 3,78
TD 3,37 2,43

TJM 2,93 3,45
TJJ 3,38 2,65

TQM 2,99 2,89
TQJ 3,3 2,66

TRGM 3,19 3,05
TRGJ 2,7 3,25
UAC 2,71 2,96 2,59 2,01 1,99 2,04
UCE 3,91 3,04 2,2 3,36 1,75 2,31
UCA 2,54 3,16 1,82 3,32 2,73 4,01

Gráfico 34 - Diversidade do Fitoplâncton por ponto de amostragem no reservatório da UHIT
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2.4.2   Zooplâncton

a)  Análise da Ocorrência do zooplâncton

A análise da ocorrência total e relativa para os grupos taxonômicos do zoo-
plâncton e para os pontos de amostragem foi mais bem detalhada nos rela-
tórios mensais referentes ao período em análise. Os resultados da ocorrência 
do Zooplancton por ponto de amostragem são apresentados na Tabela 20 e 
na Gráfico 35. Na composição das comunidades zooplanctônicas identifi-
cadas nas 2 (duas) campanhas destacam-se em termos de ocorrência total 
os grupos taxonômicos dos Rotífera(45,39%) e dos Protozoários (19,86%), 
seguidos pelos Cladóceras (17,73%).

O maior número de grupos taxonômicos do zooplâncton ocorreu para a 
campanha de abril, onde o grupo dos Rotífera predominou em termos de 
ocorrência, com o maior número de táxons. 

O grupo zooplanctônico dos Rotífera e dos protozoários são reconhecidos 
por organismos típicos de ambientes fluviais, em condições oligotróficas e 
mesotróficas, se caracterizando como grupos taxonômicos mais freqüentes 
em termos da ocorrência total de táxons para as campanhas analisadas.

O conjunto dos dados de ocorrência indica que para o reservatório da UHIT 
predominam espécies de zooplâncton característicos de ambiente fluvial, ou 
com forte influência fluvial na dinâmica lacustre, com baixos níveis de nu-
trientes disponíveis para o desenvolvimento do ciclo de vida das espécies, 
o que é reforçado quando se observa as características morfométricas do 
reservatório da UHIT, que o identificam como de grande extensão longitu-
dinal e significativa influência das vazões afluentes na dinâmica da coluna 
d’água do corpo lacustre do reservatório. 
Tabela 20 - Registros de ocorrência do zooplâncton no reservatório da UHIT.

Taxon UAC UCA UCE TRGJ TQJ Total
Protozoa 9 9 10 0 0 28
Rotifera 19 23 22 0 0 64

Copepoda 5 7 5 0 0 17
Cladocera 9 8 8 0 0 25

Outros Invertebrados 4 1 2 0 0 7
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Gráfico 35 - Registros de ocorrência do zooplâncton no reservatório da UHIT no período 
analisado.
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b)   Análise da abundância do zooplâncton

Os resultados da variação da abundância total e relativa do zooplâncton 
para cada campanha e ponto de amostragem monitorado no reservatório 
da UHIT podem ser observados na Tabela 21 e nos gráficos da Gráfico 36.

A análise dos resultados demonstra que ocorreram níveis elevados de abun-
dância total para as 2 (duas) campanhas realizadas (abril e outubro). Desta-
ca-se que na campanha de outubro foi registrada a maior abundância total de 
todo o período analisado, com um número de 145.730,21 ind./L.

Em termos de abundância por ponto destacam-se os pontos UCe e TQJ onde 
na campanha de março foram registradas as maiores abundâncias totais por 
ponto de coleta, com 5.323 e 2.158 ind./L, respectivamente. Quanto à abun-
dância total por grupo taxonômico ocorreu no período analisado a predo-
minância de espécies do grupo Rotífera, que apresentou a maior abundância 
total do período analisado para o ponto UCe.

Tabela 21 - Abundancia total do zooplâncton para o reservatório da UHIT.
Taxon UAC UCA UCE

Protozoa 54689 28171 46850
Rotifera 23977 34716 30116

Copepoda 12183 11435 14221
Cladocera 887 1271 632

Outros 115 33 17
Total 91850 75627 91836
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O grupo zooplanctônico dos Rotífera é reconhecido por organismos típicos 
de ambientes fluviais, em condições oligotróficas e mesotróficas, se caracte-
rizando como o grupo taxonômico mais freqüente em termos da ocorrência 
total de táxons para as campanhas analisadas. Os protozoários e os cladóce-
ras são representados por organismos típicos de ambientes lacustres prefe-
rencialmente de oligo a mesotróficos.

Gráfico 36 - Abundância total (ind/ml-2) do zooplâncton, para o reservatório da UHIT
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c)   Análise da diversidade do zooplâncton

Os resultados do cálculo do índice de diversidade de Shannon Wiener obti-
dos para o zooplâncton nas 2 campanhas  de amostragem realizadas para os 
pontos monitorados são apresentados na Tabela 22 e no gráfico da Gráfico 37.

A análise dos dados permite colocar que para o reservatório da UHIT ocorre 
uma diversidade considerada de média a alta, com valores elevados para as 
duas campanhas, que de acordo com a análise dos dados de abundância total 
ocorre com predominância de um grupo taxonômico, o dos Rotífera. Para o 
período analisado observa-se a variação do índice de diversidade entre 2,73 
(outubro – ponto UAc) e 4,14bits/ind. (abril – ponto UCa). 

O conjunto dos dados de ocorrência, abundância e diversidade, indicam que 
para o reservatório da UHIT predominam espécies de zooplâncton carac-
terísticos de ambiente fluvial, ou com forte influência fluvial na dinâmica 
lacustre, com baixos níveis de nutrientes disponíveis para o desenvolvimento 
do ciclo de vida das espécies, o que é reforçado quando se observa as carac-
terísticas morfométricas do reservatório, com grande extensão longitudinal 
e significativa influência das vazões afluentes na dinâmica da coluna d’água 
do corpo lacustre do reservatório. 
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Tabela 22 - Índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para o Zooplâncton do 
reservatório da UHIT 

Pontos Abr/10 Out/10
UAC 3,79 2,73
UCA 4,14 3,07
UCE 4,03 3,43

Gráfico 37 - Índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para o Zooplâncton do 
reservatório da UHIT, por ponto e por campanha de monitoramento.
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2.4.3   Macroinvertebrados Bentônicos

a)  Análise da Ocorrência dos Macroinvertebrados Bentônicos

A análise da ocorrência total e relativa para os grupos taxonômicos dos in-
vertebrados bentônicos e para os pontos de amostragem foi mais bem deta-
lhada nos relatórios mensais referentes ao período em análise.

Os resultados da ocorrência dos invertebrados bentônicos por ponto de 
amostragem são apresentados na Tabela 23 e na Gráfico 38. Na composição 
das comunidades identificadas nas 4 (quatro) campanhas destacam-se em 
termos de ocorrência total os grupos taxonômicos dos Diptera e dos Oligo-
quetas. O maior número de grupos taxonômicos dos invertebrados bentôni-
cos ocorreu para a campanha de março, onde o grupo dos Oligoquetos e dos 
Diptera predominaram em termos de ocorrência, com o maior número de 
táxons, seguido pelo grupo dos Bivalvia e dos Odonata.

O grupo dos Dipteros correspondeu a 42,50% das ocorrências e é reconheci-
do por organismos típicos de ambientes aquáticos, sendo que em condições 
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eutróficas, apresenta uma frequência alta de indivíduos, indicativa da dete-
rioração da qualidade dos habitats para as espécies de invertebrados ben-
tônicos que vivem nos sedimentos inconsolidados, sendo utilizados como 
organismos bioindicadores da qualidade ambiental dos ambientes aquáti-
cos. Se caracterizou como o grupo taxonômico mais freqüente em termos 
da ocorrência total de táxons para as campanhas analisadas, notadamente na 
campanha de outubro, nos pontos TD, TRGM, TA e TN.

Os Oligoquetas corresponderam a 26,25 % das ocorrências e são represen-
tados por organismos típicos de ambientes fluviais e lacustres preferencial-
mente oligotróficos e ocorreram com maior freqüência na campanha de ou-
tubro, principalmente nos pontos TRGM, TQJ, UCa e TA. 

Tabela 23 - Registros de ocorrências dos invertebrados bentônicos no reservatório da UHIT

Taxon Jan/10 Abr/10 Jul/10 Out/10 Total
Oligochaeta 9 5 7 21
Acari 1 1
Nematoda 1 1 2
Bivalvia 1 6 7
Diptera 2 5 7 20 34
Coleoptera 1 1
Ephemeroptera 1 1 3 5
Odonata 1 3 3 7
Trichoptera 1 1
Pupa Diptera 1 1
Hirundinea 1 1 1 3

Gráfico 38 - Registros de ocorrência dos invertebrados bentônicos no reservatório da UHIT.
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b)    Análise da abundância dos Invertebrados bentônicos

Os resultados da variação da abundância total e relativa dos invertebrados 
bentônicos para cada campanha de amostragem no reservatório da UHIT 
podem ser observados na Tabela 24 e no gráfico da Gráfico 39.

Na composição das comunidades dos macroinvertebrados identificadas nas 
4 (quatro) campanhas analisadas destacam-se em termos de abundância to-
tal os grupos taxonômicos da Classe dos Diptera e dos Oligochaeta.

O grupo dos Dipteras é reconhecido por organismos típicos de ambientes 
aquáticos, sendo que em condições eutróficas, apresenta uma freqüência alta 
de indivíduos, indicativa da deterioração da qualidade dos habitats para as 
espécies de invertebrados bentônicos que vivem nos sedimentos inconsoli-
dados, sendo utilizados como organismos bioindicadores da qualidade am-
biental dos ambientes aquáticos.

A análise dos resultados demonstra que a maior abundância total ocorreu 
para a campanha de outubro, onde foi registrada a maior abundância to-
tal de todo o período analisado, com um número de 751,0 ind./m-2, onde o 
grupo dos Dípteros predominou em termos de abundância no ponto TD, 
com 620,0 ind.m-2.

O conjunto dos dados de ocorrência também indica que para o reservatório 
da UHIT predominam espécies de invertebrados característicos de ambien-
te fluvial, ou com forte influência fluvial na dinâmica lacustre, com baixos 
níveis de nutrientes disponíveis para o desenvolvimento do ciclo de vida das 
espécies. Salienta-se ainda, que as características morfométricas do reserva-
tório da UHIT definem zonas litorâneas e substratos propícios ao estabeleci-
mento e desenvolvimento das comunidades de macroinvertebrados.

Tabela 24 - Variação da abundância (ind./m-2) dos táxons das comunidades dos invertebrados 
bentônicos no reservatório da UHIT para as campanhas do período analisado

Taxon TP TD TF TA TRGM TQJ TN
Oligochaeta 16 7 12 18 22 22 5
Hirudinea 0 0 0 0 0 1 0
Nematoda 0 4 0 0 0 0 0
Bivalvia 2 11 0 5 0 2 0
Gastropoda 0 0 0 0 0 0 0
Copepoda 0 0 0 0 0 0 0
Cladocera 0 0 0 0 0 0 0
Acarina 0 0 2 0 0 0 0
Amphipoda 0 0 0 0 0 0 0
Collembola 0 0 0 0 0 0 0
Diptera 6 413 31 42 104 7 38
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Taxon TP TD TF TA TRGM TQJ TN
Coleoptera 0 1 0 0 0 0 0
Ephemeroptera 0 1 2 0 0 0 3
Odonata 1 4 1 1 0 2 0
Hydracarina 0 0 0 0 0 0 0
Ostracode 0 0 0 0 0 0 0
Chironomidae 0 0 5 0 0 0 0
Trichoptera 0 0 0 0 0 0 1
Hemiptera 0 0 0 0 0 0 0
Pupa diptera 1 0 1 0 0 0 4

Gráfico 39 - Abundância relativa total dos invertebrados bentônicos no reservatório da UHIT 
para as campanhas do período analisado
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c)   Análise da diversidade dos Invertebrados bentônicos

Os resultados do cálculo do índice de diversidade de Shannon Wiener obti-
dos para os invertebrados bentônicos nas 4 campanhas de amostragem para 
os pontos monitorados são apresentados na Tabela 25 e no Gráfico 40.

A análise dos dados permite colocar que para o reservatório da UHIT ocor-
reu para o ano de 2010 uma diversidade considerada de média a baixa, que 
de acordo com a análise dos dados de abundância total ocorre com predomi-
nância de um grupo taxonômico, o dos Diptera.

Para o período observou-se uma variação do índice de diversidade entre 
0,59 (ponto TF – julho) e 2,53 bits/ind. (ponto TF – outubro). As maiores 
diversidades de espécies foram registradas para a campanha de outubro, e as 
menores diversidades na campanha de janeiro. 
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Tabela 25 - Índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para os invertebrados 
bentônicos do reservatório da UHIT.

Pontos Jan/10 Abr/10 Jul/10 Out/10
TA 1,00 1,00 - 1,20
TRGM - 1,00 0,81 0,67
TD - 1,87 0,72 0,38
UCA - 1,77 1,00 1,24
TP - - - 1,57
TF 1,87 - 0,59 2,53
TQJ - 1,00 - 1,63
TJM - - - -
TQM - - - -
TN - - - 2,36

Gráfico 40 - Índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para os invertebrados 
bentônicos do reservatório da UHIT por ponto e por campanha de monitoramento.
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3.   Monitoramento da qualidade da água da Volta do Uva

3.1   Introdução

A execução do monitoramento da Volta do Uvá vem sendo realizada pela 
empresa Socioambiental, no escopo dos serviços está a coleta e interpreta-
ção dos resultados. Já as amostras coletadas são analisadas pelo Laborató-
rio ECOLABOR. Quanto o monitoramento das comunidades biológicas, a 
identificação e a expressão quali-quantitativa dos resultados está sendo de-
senvolvida pelo Laboratório de Ecologia de Águas Continentais do Departa-
mento de Zoologia do Instituto de Biociências da UNESP/Botucatu, através 
de contrato com a FUNDIBIO. 
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3.2   Monitoramento

Em fevereiro de 2006 a Socioambiental iniciou o monitoramento da Volta do 
Uvá. Desde então, foram realizadas 188 campanhas, sendo que neste quinto 
ano foram realizadas 33 campanhas, 12 mensais e 21 semanais. 

Nas campanhas semanais foram realizadas em campo as determinações da 
Temperatura, Oxigênio Dissolvido, pH e Condutividade com auxílio de son-
das apropriadas, e de Nitrato, Nitrito, Amônia, Nitrogênio Total, Ortofosfato 
e Fósforo com o auxílio de um fotocolorímetro.  

Nas campanhas mensais foram realizadas medições “in loco”, amostragens 
para análise de Fitoplâncton e coleta para análise dos parâmetros do grupo 
IQA plus nos pontos previamente definidos. As amostras coletadas, depois 
de acondicionadas foram preservadas em ambiente refrigerado e enviadas 
via transporte rodoviário para o Laboratório da ECOLABOR – SP, onde fo-
ram realizadas as demais análises.

3.2.1   Pontos monitorados

Para o monitoramento da Volta do Uvá foi definida uma rede amostral com-
posta por 04 pontos que melhor caracterizam a situação existente, conforme 
Quadro 1 e Figura 10.

Quadro I - Pontos Monitorados.

Ponto UTM Descrição
MVU1 363.341,0 6.982.476,0 Rio Uruguai, junto ao poço de dissipação;
MVU2 363.279,0 6.983.484,0 Rio Uruguai, sob a ponte da SC 466;
MVU3 363.894,0 6.985.245,0 Rio Uvá, sob a ponte;
UJU1 361.481,0 6.983.491,0 Rio Uruguai, a montante do canal de fuga;

UHIT.indd   79 28/04/2011   14:57:28



80 RELATÓRIO DE ATIVIDADE 2010
Monitoramento das Águas Superficiais

Figura 10 - Mapa de localização dos pontos de amostragem.

3.2.2   Campanhas realizadas

No Quadro 2, são apresentas as datas de realização das campanhas, bem 
como quando ocorreu a abertura dos vertedores. Através deste quadro é pos-
sível observar que ocorreram 11 aberturas do vertedores durante o período.

Igualmente ao verificado nos anos anteriores, as aberturas não ocorreram 
somente em função das condições limnológicas encontradas na Volta do 
Úva. Em 10 (dez) ocasiões, a abertura ocorreu em função da elevação do 
nível do reservatório. Através do Quadro 2 é possível observar que a única 
abertura de vertedouros sugerida pelo monitoramento ocorreu por ocasião 
da campanha 163, em 08 de março.
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Quadro 2 - Campanhas realizadas.

Estação Campanha Data Tipo Observações

Verão

154 04/01/10 Mensal
155 11/01/10 Semanal
156 18/01/10 Semanal
157 25/01/10 Semanal

Outono

158 01/02/10 Mensal
159 08/02/10 Semanal Abertura dos vertedores dia 04/02.
160 15/02/10 Semanal
161 22/02/10 Semanal
162 01/03/10 Mensal Abertura dos vertedores dia 28/02

163 08/03/10 Semanal Abertura dos vertedores dia 12/03, 
sugerida pelo monitoramento.

166 15/03/10 Semanal
167 05/04/10 Mensal
168 12/04/10 Semanal
169 19/04/10 Semanal

Inverno
170 26/04/10 Semanal Abertura dos vertedores dia 22/04
171 03/05/10 Mensal
172 14/06/10 Mensal Abertura dos vertedores dia 30/05

Primavera

173 05/07/10 Mensal Abertura dos vertedores dia 23/06
174 02/08/10 Mensal Abertura dos vertedores dia 02/08
175 03/09/10 Mensal Abertura dos vertedores dia 15/08
176 04/10/10 Mensal
177 11/10/10 Semanal Abertura dos vertedores dia 11/10
178 18/10/10 Semanal
179 25/10/10 Semanal
180 01/11/10 Mensal
181 08/11/10 Semanal
182 16/11/10 Semanal Abertura dos vertedores dia 11/11

Verão

183 22/11/10 Semanal
184 29/11/10 Semanal
185 06/12/10 Mensal
186 13/12/10 Semanal
187 20/12/10 Semanal Abertura dos vertedores dia 14/12
188 28/12/10 Semanal

3.3   Avaliação dos Resultados

Para avaliação da qualidade da água utilizou-se como padrão a Resolução CO-
NAMA nº 357, artigo 15, de 17/03/05. Os Gráficos 1 a 5 apresentam o comporta-
mento dos parâmetros medidos em campo de todas as 33 campanhas realizadas. 

A temperatura média do ar medida durante as campanhas foi de aproxi-
madamente 25,2°C, valor considerado elevado para a região. A mínima re-
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gistrada foi 11,2°C, para o ponto MVU3, na campanha 174, de agosto. Já 
a temperatura máxima foi de 33,2°C, registrada para o ponto MVU3, na 
campanha 181 de novembro. A temperatura média da água registrada neste 
período nos 04 pontos monitorados também pode ser considera elevada, 
aproximadamente 23,9 °C. A mínima registrada foi 13,7°C, para o ponto 
MVU3, na campanha 174, de agosto. Já a fevereiro.

A transparência média observada nos 03 pontos localizados no rio Uruguai 
na Volta do Uvá foi de praticamente 0,80 metros. Neste período verificamos 
poucas oscilações, a menor transparência observada foi de 0,10 m (UJU1), 
enquanto a maior foi 1,80 m (MVU1).

Com relação à Turbidez e a série de Sólidos analisada (Dissolvidos Totais e To-
tais) na quase totalidade das campanhas não observamos concentrações acima 
do estabelecido pela legislação para águas de Classe II (100 NTU). A única ex-
ceção foi verificada para a campanha 185, de dezembro, onde no ponto UJU1, 
foi encontrado valor de Turbidez, acima do limite para águas de Classe II, no-
tadamente para o ponto UJU1, que apresentou uma turbidez de 103,0 NTU. 

O Oxigênio Dissolvido, que foi determinado “in loco” através do método ele-
trométrico (oxímetro), apresentou concentrações elevadas em grande parte 
das campanhas realizadas nos pontos localizados no rio Uruguai, notadamen-
te nas campanhas 163, 181 e 184. Este fato está diretamente ligado à condição 
de vazão e renovação da massa d’ água.  As menores concentrações de oxigênio 
dissolvido foram registradas para o ponto UJU1, nas campanhas 162 e 166, 
ambas realizadas no mês de março, com concentrações entre 4,02 e 4,93 mg/L. 

Em nenhuma das campanhas realizadas no 5º ano de monitoramento a con-
centração de OD estava inferior a 3,0 mg/L, conforme Gráfico 41. 

Gráfico 41 - Oxigênio Dissolvido
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Associada a concentração do oxigênio dissolvido, a variação do pH passou a ser 
considerada como condicionante na renovação do licenciamento para a abertu-
ra de vertedouros. Os valores de pH encontrado em todas as campanhas perma-
neceu predominantemente em condições de neutralidade, em sua maioria com 
valores de acordo com a Resolução CONAMA nº. 357/05, conforme Gráfico 42. 
Entretanto, observou-se o registro de valores alcalinos, acima de 9,0 para alguns 
dos pontos monitorados, notadamente para o ponto MVU e MVU2 nas campa-
nhas de março, outubro e novembro, ficando nestes momentos em desconfor-
midade com a legislação. Os valores de pH mais elevados foram registrados para 
o ponto MVU2 nas campanhas 179 e 181, em novembro. 
Gráfico 42 - Variação do pH para os pontos avaliados de Volta de Uvá

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

154 jan/10 159 fev/10 164 mar/10 169 abr/10 174 ago/10 179 out/10 184 nov/10

pH

Potencial Hidrogeniônico 

MVU1 MVU2 MVU3 UJU1 Média

A condutividade elétrica, observada neste período se manteve praticamente 
constante com pouca variação entre os pontos monitorados, com exceção do 
ponto MVU3, onde se registrou condições elevadas de condutividade entre 
as campanhas 169 (abril) e 173 (julho), como pode ser observado no Gráfico 
43. No ponto MVU3 observamos as maiores oscilações com valores entre 
42,0 e 158,4 µS/cm, com média de 103,3 µS/cm, o que indica a presença de 
uma maior quantidade de íons dissolvidos na água.
Gráfico 43 - Variação da condutividade para os pontos avaliados de Volta de Uvá
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A concentração de DBO encontrada em todas as campanhas realizadas man-
teve-se entre 1 e 3 mg/L, abaixo do limite para águas de Classe II (5 mg/L). 

Com relação à Clorofila, em nenhuma oportunidade constataram-se concen-
trações superiores ao limite estabelecido para águas de Classe II. Verificamos 
que mesmo em momentos em que a concentração de algas era muito grande, a 
concentração de Clorofila se manteve abaixo do limite para águas de Classe II.

Considerando, em função do regime hidrológico, os pontos MVU1, MVU2 
e UJU1 como ambientes intermediários (influenciado pela UHIT) e o ponto 
MVU3 como ambiente lótico, observamos que as concentrações de Fósforo 
na grande maioria das campanhas estavam acima do limite para águas de 
Classe II, condição similar ao verificado nos 4 primeiros anos do monitora-
mento, conforme Gráfico 44. Este grande aporte de Fósforo proveniente do 
rio Uvá e do reservatório, foi um dos fatores limitantes do aparecimento de 
algas no trecho denominado Volta do Uvá.  

A concentração de Fósforo na extensão da Volta do Uvá associada à vazão 
do rio Uvá é um fator que influencia na qualidade das águas desse setor e na 
promoção de eventos de proliferação de algas, condicionando eventualmen-
te também, juntamente com a concentração de oxigênio dissolvido e do pH, 
na necessidade de abertura dos vertedores. 

Gráfico 44 - Variação de Fósforo Total para os pontos avaliados de Volta de Uvá
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Conforme verificado nos anos anteriores, em boa parte das campanhas re-
alizadas as concentrações de Nitrogênio total estavam acima do limite para 
águas de Classe II, conforme Gráfico 45.
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Gráfico 45 - Nitrogênio Total 
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O Nitrogênio Total foi encontrado em concentrações acima do limite para 
águas de Classe II, em todos os pontos em pelo menos uma campanha. Ape-
sar de termos constatado em algumas campanhas elevadas concentrações de 
Nitrato, em nenhum dos pontos monitorados constatamos concentrações de 
Nitrato e Nitrito acima do limite estabelecido para águas de Classe II.

O ponto MVU2 apresentou a maior concentração média de Nitrogênio Total 
entre os pontos monitorados, 8,4 mg/L. Os pontos localizados no rio Uru-
guai apresentaram valores médios muito próximos. 

Com relação às análises microbiológicas, observamos que neste período so-
mente no ponto NUV1 não se apresentaram concentrações de Escherichia 
Coli superiores a 1000,0 NMP/100mL. Para os outros pontos monitorados, 
em pelo menos uma campanha foram registrados valores acima do limite 
estabelecido para águas de Classe II.  Nos pontos MVU2 e UJU1 foram en-
contradas as maiores concentrações. 

3.3.1  Índice de Qualidade da Água - IQA

Na Tabela 26 e no Gráfico 46 são apresentados os valores da classificação do IQA 
para os 04 (quatro) pontos monitorados durante o 5º ano do monitoramento.

Tabela 26 - Histórica do IQA dos pontos de monitoramento da Volta do Uvá – UHIT.

Pontos
2010

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

MVU-01 81 87 87 84 78 82 82 80 81 76 81
MVU-02 78 85 85 73 78 62 84 81 79 91 65 76
MVU-03 72 83 73 79 77 75 75 55 76 80 82 62 70
UJU-1 83 86 77 85 84 81 62 82 85 91 51 78
Media 79 85 80 80 77 79 75 67 80 81 88 59 76
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Gráfico 46 - IQA dos pontos de monitoramento de qualidade da água da Volta do Uvá - UHIT, 
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Estas ilustrações mostram que o Índice de Qualidade da Água - IQA médio 
para o período foi de 76, igual ao ano de 2009 e inferior ao verificado nos 
anos anteriores. Novamente o ponto MVU01 apresentou a melhor classifica-
ção, com 81, enquanto o ponto MVU03 a pior classificação, com 70, mesmo 
comportamento observado para os anos de 2008 e 2009.  A pior classificação 
IQA verificada foi observada no ponto UJU1 em dezembro, com 51 quando 
as concentrações de Sólidos Totais, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Escheri-
chia Coli e a Turbidez estavam elevadas.    

De maneira geral, as menores classificações encontradas em todos os pon-
tos durante este período foram decorrentes de elevadas concentrações de E. 
Coli, Fósforo Total e Nitrogênio Total.

3.3.2   Comunidade Fitoplanctônica

a)   Análise da ocorrência total do fitoplâncton

Os resultados da ocorrência total do fitoplâncton para as 12 (doze) campa-
nhas realizadas no período analisado podem ser observados na Tabela 27.

Tabela 27 - Ocorrência total dos táxons das comunidades do fitoplâncton na área da Volta do 
Uvá para as campanhas realizadas do período analisado.

Classe MVU-1 MVU-3 Total
Bacilia riophyceae 86 120 206
Zygnemaphyceae 2 4 6
Chlamydophyceae 2 0 2
Chlorophyceae 59 62 121
Cyanophyceae 17 15 32
Cryptophyceae 19 23 42
Euglenophyceae 0 7 7
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Na composição das comunidades fitoplanctônicas no período destacam-se 
em termos de ocorrência total as classes das Bacillariophyceae (51%), Chlo-
rophyceae (293%) e Cryptophyceae (10%).

O maior número de táxons ocorreu para a campanha de outubro, onde a 
classe das Bacillariophyceae predominou em termos de ocorrência, seguida 
pela classe das Chlorophyceae. 

As diatomáceas (Bacillariophyceae) são algas características principalmente de 
ambientes fluviais, em condições oligotróficas e foram mais freqüentes em ter-
mos da ocorrência total de táxons para todas as campanhas. Em termos de ocor-
rência total foram mais freqüentes por praticamente todo o período analisado.

As clorofíceas são algas verdes que ocorrem em ambientes lacustres com 
grau de trofia mais elevada de mesotrófica a eutrófica, ocorrendo na área 
monitorada da Volta do Uvá como a segunda espécie mais presente.

b)  Análise da abundância do fitoplâncton

A análise dos resultados demonstra que as maiores abundâncias totais ocor-
reram para as campanhas dos meses de outubro e novembro para o ponto 
MVU1, e em agosto e setembro para o ponto MVU3, conforme o Gráfico 47. 
Destaca-se que na campanha de outubro foi registrada a maior abundância 
total de todo o período analisado, com um número 6.093,78ind./L, seguida 
pela campanha de novembro, onde se registrou um total de 4.699,87, ambas 
registradas para o ponto MVU1.
Gráfico 47 - Abundância total do fitoplâncton para os pontos monitorados na Volta do Uvá
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c)   Análise da diversidade do fitoplâncton

A análise dos dados do cálculo do índice de diversidade permite colocar que 
para a Volta do Uvá ocorre uma diversidade considerada de média a alta, 
principalmente para os pontos MVU1 e MVU3, que de acordo com a análise 
dos dados de abundância total ocorre com predominância de duas classes 
taxonômicas.

Para o período analisado observa-se a variação do índice de diversidade en-
tre 2,47 bits/ind. (março - Ponto MVU1) e 3,86 bits/ind. (outubro – Ponto 
MVU3). As maiores diversidades de espécies foram registradas para as cam-
panhas de setembro, outubro e novembro, e as menores diversidades, para as 
campanhas de janeiro e março (Tabela 28, Gráfico 48).

Tabelas 28 - Diversidade do fitoplâncton para a Volta do Uva - 2010. 

Estações
2010

J F M A M J J A S O N D
MVU1 2,89 - 2,47 2,75 - 3,08 2,94 - 3,36 3,39 3,74 2,95
MVU3 2,52 3,01 2,95 3,03 - 2,63 3,41 3,41 3,25 3,86 3,84 3,63

Gráfico 48 - Diversidade do fitoplâncton para os pontos monitorados na Volta do Uvá – UHIT

4.   Considerações Finais

A exemplo do ano de 2009, para o quinto ano de monitoramento (2010), 
também verificamos a menor classificação média do Índice de Qualidade 
da Água – IQA, decorrente principalmente do IQA encontrado no ponto 
MVU3. Ainda assim, pode-se afirmar que a classificação média do IQA para 
o quinto ano de monitoramento também foi satisfatória. 
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Uma única abertura de vertedor ocorrida por indicação do monitoramento 
foi sugerida em função das condições de eutrofização (Oxigênio Dissolvido 
e pH elevados e presença de algas) verificadas na Volta do Uvá. 

Para aumentar a eficiência dos vertimentos, sugerimos que no momento da 
abertura do vertedor a vazão turbinada seja a menor possível. Isto irá melho-
rar o efeito do “flushing” no trecho da Volta do Uvá, evitando-se o efeito de 
represamento junto à casa de força.

Figura 11 - registro fotográfico da coleta de água
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6
CONTROLE DE

MACRÓFITAS AQUÁTICAS  6

6. Vinculo com a Condicionante 2.1.6 da LO No 68/99

1.    Introdução

A execução do monitoramento das macrófitas aquáticas vem sendo realizada 
mensalmente, nos tributários e no corpo principal do reservatório. 

O perímetro do reservatório é avaliado durante as quatro estações do ano. 
Os pontos com suscetibilidade de ocorrência de macrófitas são priorizados, 
sendo mensalmente vistoriados.

Durante a vistoria é verificada a ocorrência e o surgimento precoce de espé-
cies com potencial de infestação, a qual decorre em prejuízos à operação e a 
gestão ambiental do reservatório.

Quando verificada a taxa de ocupação das plantas aquáticas excede aos in-
dicadores pré-estabelecidos, é executado o controle mecânico das plantas.   

As informações apresentadas a seguir são referentes ao período de janeiro de 
2010 a dezembro de 2010.
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2.   Atividades desenvolvidas

Em atendimento a Condicionante 2.1.6 da LO no. 68/99 – 2ª renovação, a 
UHE Itá vem realizando vistoria programada nos principais pontos de pro-
liferação de macrófitas.

São intensificados os pontos previstos no Plano de Manejo, localizados em 
pontos específicos no reservatório, sendo: rio Novo, rio Jacutinga, rio Frago-
sos, rio Queimados, rio Rancho Grande, rio Entre Rios.

Figura 12 – Localização dos pontos de monitoramento

Gráfico 49 – Monitoramento das macrófitas aquáticas - 2010
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Nas 12 vistorias mensais, foram observadas ocorrências de macrófitas aquá-
ticas em cinco tributários, sendo que o mês de junho ocorreu a maior ocu-
pação com cerca de 16 ha. Nos meses de agosto, setembro e outubro, foram 
realizadas duas operações de retirada de macrófitas, sendo uma no rio Fra-
gosos (1.498 m3), na localidade Engenho Velho (Concórdia, SC), e outra no 
rio dos Queimados (1.988 m3), na localidade Barra do rio dos Queimados 
(Concórdia, SC). A taxa média de ocupação das macrófitas durante o ano de 
2010 foi de aproximadamente 0,04% da área total do reservatório. 

Figura 13 - Retiradas de macrofitas efetuadas no reservatório da UHIT.
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7
MONITORAMENTO
DA ICTIOFAUNA  7

7. Vinculo com a Condicionante 2.1.7 a, b, c, d da LO No 68/99

1.  Introdução

Os estudos da ictiofauna da região de influência da Usina de Itá estão bus-
cando avaliar a comunidade de peixes, a importância dos diferentes ambien-
tes no ciclo de vida das espécies e as ações temporais e a própria caracteri-
zação do ambiente, com o intuito de garantir a viabilidade das diferentes 
populações de peixes nativas dentro da área de influência da usina, assim 
como, levantar informações que direcionem o ordenamento pesqueiro e fu-
turos programas de repovoamento caso seja necessário. 

2.  Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Acompanhar a evolução da comunidade de peixes na área de influência do 
reservatório de Itá (Figura 14), decorridos os primeiros anos após a implan-
tação do empreendimento, buscando caracterizar o ciclo de vida das princi-
pais espécies de peixes. Concomitantemente, serão desenvolvidas ações para 
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conservação da diversidade genética dos estoques de peixes mais afetados 
pelo empreendimento, juntamente com o desenvolvimento de tecnologia 
para o cultivo dessas espécies. 

Esse manejo busca incrementar a produção pesqueira e a conservação da 
diversidade genética dos estoques de peixes. Adicionalmente, estão sendo 
desenvolvidas ações para o estabelecimento de tecnologia de cultivo de pei-
xes nativos em sistema de tanques-rede no reservatório de Itá e a avaliação 
do impacto ambiental produzido pela atividade para possibilitar o futuro 
estabelecimento da atividade de forma sustentável na região. 

Figura 14 - Localização dos pontos de coleta na área de influência do reservatório da UHE itá.

2.2 Objetivos Específicos

−	 Acompanhar a estrutura e a dinâmica das comunidades de peixes na 
área de influência do reservatório da UHE Itá;

−	 Monitorar qualitativa e quantitativamente as espécies capturadas 
nos diferentes ambientes formados pelo reservatório e caracterizar a 
importância destes no ciclo de vida das populações de peixes;
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−	 Determinar a biologia alimentar da maior parte das populações de 
peixes presentes na região do alto rio Uruguai. 

−	 Avaliar a ocorrência de ovos e larvas de peixes na área de influência da 
usina de Itá;

−	 Caracterizar os ambientes onde se observa a presença de ovos e larvas 
de peixes;

−	 Buscar estabelecer quais são os fatores ambientais que estimulam a 
desova dos peixes na região;

−	 Manter, em condições de cativeiro, um grupo de exemplares de peixes 
nativos das espécies que se encontram ameaçadas de extinção e/ou com 
potencial de aproveitamento em piscicultura, para fins de manutenção 
da diversidade genética “in vivo” e de formação de um plantel destinado 
à reprodução;

−	 Desenvolver tecnologia de reprodução, larvicultura e alevinagem das espécies 
nativas ameaçadas de extinção e/ou com potencial de aproveitamento em 
piscicultura, possibilitando a implantação de programas de repovoamento 
do Alto rio Uruguai, bem como o desenvolvimento da piscicultura regional 
com a utilização de peixes nativos;

−	 Manter amostras criopreservadas do sêmen das espécies de peixes com 
populações reduzidas e/ou úteis a programas de piscicultura, formando 
um banco genético “in vitro”;

−	 Medir o impacto do sistema de cultivo de peixes em tanques-
rede, instalados no reservatório de Itá, subsidiando estudos para o 
zoneamento da área destinada ao desenvolvimento da atividade, e para 
a avaliação da capacidade de suporte do ambiente; 

−	 Avaliar a produção pesqueira do reservatório de Itá através da coleta 
sistemática de informações dos moradores ribeirinhos e das cidades 
vizinhas ao reservatório;

−	 Avaliar o potencial de cultivo de peixes no reservatório de Itá, através 
do sistema de tanques-rede com o uso de espécies nativos; 

−	 Identificar e dimensionar as áreas propícias a implantação de unidades 
de cultivo no reservatório;
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3.  Atividades desenvolvidas 
Quadro 3 -  Atividades desenvolvidas em 2010

Projeto Atividades desenvolvidas no período

Monitoramento da 
ictiofauna

Foram realizadas excursões ao campo a cada três meses para 
captura dos peixes, identificação e quantificação das espécies, 
análise dos dados obtidos.

Coleta de 
ictioplâncton

Coleta de material de campo, identificação do material em laboratório, 
determinação espacial e temporal da atividade reprodutiva, 
determinação das espécies que estão conseguindo desovar.

Avaliação do 
potencial de cultivo 
em tanques-rede no 
reservatório de Itá 
com identificação e 
dimensionamento 
das áreas propícias 
à implantação 
das unidades de 
produção

Foram desenvolvidos estudos com diferentes espécies, dentre 
elas: o dourado (Salminus brasiliensis), o suruvi (Steindachneridion 
scriptun) e a piava (Leporinus obtusidens). Dependendo do 
experimento, foi mensurado mensalmente ou trimestralmente o 
desenvolvimento das espécies através de avaliação de dados 
merísticos, sobrevivência, entre outros. Também se avaliou a 
influência dos resíduos gerados por este sistema ao ambiente 
aquático através das alterações produzidas na qualidade da água 
e nas comunidades zooplanctônicas e bentônicas. Receberam-se 
ainda visitas técnicas principalmente das turmas de graduação em 
zootecnia e agronomia da UDESC – Campus Chapecó.  Também 
foi realizada a identificação de áreas propícias para a piscicultura 
em tanques-rede através das técnicas de geoprocessamento e 
dimensionamento da capacidade suporte com base no incremento 
de fósforo ao reservatório.

Programa 
experimental 
de estocagem 
de peixes 
(repovoamento)

Avaliação das características dos diferentes habitats para permitir 
a definição dos locais de repovoamento.

Definição de áreas 
de berçários de 
peixes

Coletas mensais de ovos e larvas durante o período reprodutivo 
(outubro a março) no rio Ligeiro e na região lótica presente a 
montante da UHE Itá.

Desenvolvimento 
de tecnologia 
de produção de 
alevinos

Reprodução induzida com diferentes espécies migradoras do 
rio Uruguai, desenvolvimento de experimentos referentes a 
determinação de condições ideais para cultivo

Conservação 
genética in vivo e 
in vitro

Coleta de campo para captura de exemplares para formação do 
plantel de reprodutores, marcação, manutenção e engorda.

Coleta de sêmen de exemplares selvagens, marcação, manutenção 
do banco de sêmen criopreservado.

Avaliação da 
produção pesqueira

Foi realizado o levantamento de dados pesqueiros e 
socioeconômicos de pescadores pertencentes a doze municípios 
dos estados de RS e SC. As atividades envolveram recolhimento 
das fichas e esclarecimento de dúvidas foi realizado bimestralmente, 
sendo os dados de captura inseridos em base computadorizada 
para posterior análise.
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4.  Resultados obtidos

4.1  Monitoramento da Ictiofauna
Os levantamentos realizados até o momento indicam a presença de 90 
espécies, distribuídas em sete ordens e vinte famílias. No último ano de 
estudo foram capturadas 66 espécies deste total. A composição da ictiofauna 
do reservatório de Itá no último ano foi composta predominantemente de 
espécies nativas da região, sendo na sua maioria de pequeno e médio porte, 
tais como: Astyanax fasciatus, Apareiodon affinis, Loricariichthys anus e 
Hypostomus isbrueckeri. Estas espécies no geral caracterizam-se por serem 
oportunistas, sedentárias ou de curta migração, que apresentando alto 
potencial reprodutivo e baixa longevidade. Com respeito às espécies de maior 
porte e que precisam de maior espaço vital, foram capturadas seis espécies: 
Brycon orbignyanus, Leporinus macrocephalus, Leporinus obtusidens, 
Salminus brasiliensis, Prochilodus lineatus e Steindachneridion scriptum. A 
elevada pluviosidade registrada no final de 2009 pode ser a hipótese mais 
provável para justificar o aumento do número de indivíduos e de espécies 
migradoras de grande porte em todos os compartimentos da UHE Itá. Em 
geral, as maiores capturas de peixes migradores no presente ano aconteceram 
nos pontos situados logo abaixo de barragens (T e P). Tem que ser destacado 
também, o aumento significativo da captura da espécie S. scriptum na região 
à montante de Itá, que até o ano de 2008 apresentou redução significativa de 
capturas. Para este ano destacam-se também a captura de juvenis com peso 
inferior a 200 gramas de S. brasiliensis no ponto MO e de L. macrocephalus 
no ponto T e de P. lineatus no ponto MR. Para estas espécies exemplares 
com essas características merísticas não haviam sido capturados em todo o 
período após o enchimento do reservatório.
Considerando o período desde a formação do lago até o momento, verifica-
se que os lambaris Bryconamericus stramineus e Astyanax gr. scabripinnis, 
o peixe-cachorro Oligosarcus brevioris e os cascudos Hemiancistrus 
sp. continuam apresentando redução gradativa de suas populações. 
Contrariamente, o lambari Astyanax fasciatus, o birú Steindachnerina 
brevipinna e o peixe-cachorro Acestrorhynchus pantaneiro tem mostrado 
um crescimento populacional ao longo dos anos de monitoramento, embora 
o crescimento populacional destas espécies neste ano tenha sido menor que 
nos anos anteriores, o que demonstra que a ictiofauna ainda não alcançou 
um novo equilíbrio de populações após a formação do reservatório. 
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Figura 15 – Instalação de redes

4.2  Distribuição de ovos e larvas

A variabilidade temporal e espacial também tem sido observada para os 
ovos e larvas de peixes. Estudos realizados até o momento evidenciam que à 
montante do eixo da barragem de Itá apenas uma localidade, dentre as oito 
amostradas, se apresenta como local de desova. 

Essa constatação deve-se à presença de um número elevado de ovos e larvas 
recém eclodidas de distintos grupos taxonômicos. Este ponto localiza-se no 
único tributário existente neste trecho do rio Uruguai que ainda permanece 
lótico, o rio Ligeiro. Este local também parece abrigar uma vasta diversida-
de de organismos bentônicos, importantes para a dieta de larvas e peixes 
adultos. A presença de larvas de peixes de grande porte, somente tem sido 
registrada na região próxima a foz do rio Ligeiro. 

Para este ano, merece destaque a presença de larvas de espécies migradoras 
nas amostras do ictioplâncton, que durante o período em estudo esteve res-
trita aos ovos de dourado, encontrados em grandes densidades no início do 
verão de 2010 na foz do rio Ligeiro.

Figura 16 – Triagem de ovos e larvas
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De forma inovadora, tem sido utilizado na área de influência da UHE Itá 
armadilhas luminosas para a captura de organismos ictioplanctônicos. Os 
resultados obtidos neste ano mostram que estes equipamentos se mostram 
eficientes tanto na captura de ovos quanto de larvas. No ano de 2010 foram 
capturados 18 táxons na área de influência da usina. 

Em relação às “áreas de berçário”, os pontos com as maiores capturas de lar-
vas em estágios avançados de desenvolvimento e que definem os lares de 
criação foram encontrados na região lótica entre os reservatórios de Itá e 
Machadinho antes da confluência do rio Uruguai com o rio Ligeiro e no pró-
prio rio Ligeiro. Acredita-se que a reprodução esteja acontecendo no trecho 
inferior deste tributário e o crescimento no próprio Ligeiro e no trecho lótico 
do Uruguai abaixo da foz. Outro local que apresenta um número significati-
vo de larvas de peixes é o ponto PX localizado no rio do Peixe. 

4.3  Conservação genética in vivo e in vitro

Ainda com o intuito de conservar a diversidade dos estoques continua 
sendo formado um banco in vivo e in vitro das principais espécies de 
interesse socioeconômico do alto rio Uruguai. Nesse sentido, protocolos de 
criopreservação foram adaptados a fim de garantir a integridade do sêmen 
das principais espécies migradoras. Já o banco in vivo está concentrado 
em dois locais: Fazenda Princesa do Sertão (localizada no Município de 
Palhoça, (SC) e Estação de Piscicultura da Epagri em Caçador (SC), centros 
que mantém convênio com o LAPAD. No último ano, os estudos realizados 
mostram a viabilidade de uso do sêmen criopreservado na fertilização de 
ovos de dourado, garantindo desta forma, que futuramente, juvenis da espécie 
possam ser produzidos a partir de sêmen criopreservado. Apesar de se ter 
obtido resultados positivos com o uso de sêmen criopreservado, as taxas de 
fertilização ainda são baixas quando comparadas ao uso do sêmen fresco.

Figura 17 – Indução hormonal e desova
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4.4  Tecnologia de cultivo, variabilidade genética e estocagem

Com o objetivo de preservar a variabilidade genética das principais 
populações de peixes da região assim como garantir a presença e/ou 
reposição através do repovoamento, vem sendo realizado diversos estudos 
em piscicultura. As espécies que a equipe do LAPAD tem concentrado 
estudos nos últimos anos são: o dourado (Salminus brasiliensis), o 
grumatão (Prochilodus lineatus), o jundiá (Rhamdia quelen), a piava 
(Leporinus obtusidens), o pintado amarelo (Pimelodus maculatus), a 
piracanjuba (Brycon orbignyanus), o suruvi bocudo (Steindachneridion 
scriptum) e o surubim pintado (Pseudoplatystoma corruscans). Dentre os 
trabalhos relacionados ao desenvolvimento de tecnologia de cultivo das 
espécies neste ano, merecem destaque aqueles relacionados as áreas de 
reprodução e larvicultura da piava Leporinus obtusidens. 

O sucesso da reprodução induzida desta espécie foi um avanço considerável 
para o desenvolvimento do pacote tecnológico de espécies migradores do 
rio Uruguai  Esse crescimento se deve a um conjunto de ações direcionadas 
a solução de problemas como melhoria da alimentação dos reprodutores, 
alteração nos protocolos de reprodução induzida, adequado manejo e 
alimentação das larvas e alevinos. 

4.5  Estudos de cultivo em tanques-rede
Avanços significativos também têm sido alcançados no crescimento de 
peixes no sistema cultivo em tanques rede principalmente para as espécies S. 
brasiliensis, S. scriptum e L. obtusidens. Para o dourado, densidades elevadas 
proporcionam maior taxa de sobrevivência e índices de desempenho. A 
conversão alimentar aparente apresentou resultados mais favoráveis na 
densidade de 25 peixes.m-3. No cultivo do suruvi a proteção para a redução 
da incidência luminosa e a densidade de estocagem não exerceram influência 
sobre o desempenho desta espécie. 
O dourado e o suruvi apresentaram tendência de estabilização no 
crescimento no período de inverno e heterogeneidade de tamanho. O 
cultivo de piava ainda se encontra em fase inicial, o que não permite 
conclusões finais sobre os estudos que estão sendo desenvolvidos com a 
espécie, embora resultados preliminares mostrem que a espécie apresenta 
bom potencial zootécnico.
No período de estudo não foi detectada influência do cultivo de peixes em 
tanques-rede sobre as variáveis físicas e químicas da água, uma vez que 
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as concentrações dos parâmetros analisados ficaram abaixo dos valores 
recomendados pela resolução do CONAMA N° 357. 
As concentrações se mantiveram semelhantes nos pontos próximos aos 
tanques-rede e em relação ao ponto controle. Portanto, os resultados deste 
estudo demonstraram que a piscicultura experimental em tanques-rede 
não promoveu alterações significativas na qualidade da água, porém este 
resultado deve estar condicionado muito provavelmente ao baixo tempo de 
residência da água e a proximidade das estruturas de cultivo com a tomada 
de água de turbinas e vertedouros.
O cultivo de peixes em tanques-rede é uma nova realidade no estado de 
Santa Catarina, onde tem sido grande o interesse pela atividade, e pelo 
potencial que os reservatórios da bacia possam ter para o desenvolvimento 
deste cultivo. Para o reservatório de Itá foi desenvolvido um estudo que 
procurou identificar áreas propícias para a piscicultura em tanques-rede 
através das técnicas de geoprocessamento, onde foram estabelecidos dois 
parâmetros para qualificar estas áreas: 1) Uso do entorno; 2) Profundidade 
e área propícia. 
Todas as informações foram compiladas em um banco de dados que serviu 
de base para a elaboração e análise de mapas temáticos, com o auxílio do 
software de geoprocessamento Arcgis 9.3.1 da Environmental Systems 
Research Institute (ESRI).
Paralelamente, buscou-se determinar a capacidade suporte para o 
cultivo de peixes em tanques-rede com base no incremento de fósforo 
ao reservatório. Para tal, foi utilizado o modelo de Dillon & Righler, que 
representa hoje a ferramenta mais utilizada nas estimativas de capacidade 
suporte para projetos aquícolas em reservatório brasileiros. 
Para a identificação das áreas potencias para a piscicultura em tanques-
rede, foram analisados 94 braços através de geoprocessamento, totalizando 
927,24 ha de lâmina d’água. Dos braços analisados apenas 0,30 % foram 
eliminados, sendo que 3,78 % da área total do reservatório foram 
consideradas altamente favoráveis para a piscicultura em tanques-rede 
através dos pré-requisitos estabelecidos. 
Com relação à capacidade suporte, não há segurança para se aplicar o 
modelo baseado em níveis de fósforo no reservatório da UHE Itá por este 
estar com valores de fósforo acima dos limites estabelecidos pela resolução 
CONAMA nº 357. 
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Figura 18 – Coleta de ovos e tanque -rede

4.6  Avaliação da produção pesqueira

O grande desafio em levantamentos e monitoramentos dessa natureza 
consiste na manutenção de uma rede amostral ampla e regular de coleta de 
dados qualitativos e quantitativos

Para diagnosticar a produção pesqueira na região de influência do 
reservatório da UHE Itá, foram selecionados pescadores que representam 
a pesca no reservatório proveniente dos dois estados que divisam com o rio 
Uruguai (SC e RS).  

O levantamento da produção pesqueira do reservatório de Itá no ano de 
2010 contou com a contribuição de 64 pescadores residentes em doze 
municípios da região. 

A captura por unidade de esforço neste período foi de 8,15 kg.pescador-1.
dia-1. Das 23 morfo-espécies capturadas, as mais representativas em 
biomassa foram o jundiá, as carpas, o pintado-amarelo, o mandi e o 
dourado, que juntos contribuíram com 55,1%.  Vale destacar a elevada 
captura de peixes migradores durante este período, principalmente de 
dourados (274 kg), curimbatás (233,9 kg) e suruvis (139,6 kg). 

5.  Informações complementares sobre a Ictiofauna

Foi firmado desde 2004, junto ao IBAMA, convênio entre o Consórcio Itá e a 
Bases Avançadas de Pesquisa de Painel/SC e Chapecó/SC. As Bases vêm de-
senvolvendo atividades concernentes ao estudo, manutenção e formação de 
plantel de reprodutores de espécies nativas, visando basicamente à produção 
de alevinos para serem utilizados em repovoamentos de rios que compõem 
a Bacia Hidrográfica do Alto Rio Uruguai.
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Assim, através das Bases Avançadas, foram efetuadas solturas de 432.000 
Curimbatás (Prochilodus sp.), 40.000 Jundiá (Rhandia sp.),   espécies que 
integram os principais níveis da cadeia trófica do local. Também foi efetuado 
soltura de indivíduos adultos de Piavas (Leporinus sp.) num total de 200 
kg. Já a Base Avançada de Pesquisa do IBAMA de Painel, recebeu 550.000 
Jundiás (Rhandia sp.) para o repovoamento de rios que fazem parte da Bacia 
Hidrográfica do Alto Rio Uruguai. Ainda foram soltos 200 kg de piavas 
adultas em 2010. O total de indivíduos soltos na bacia, desde o inicio do 
convenio já atingiu 4.037.590 de peixes.

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

Em atendimento a Condicionante 2.1.10, foram identificados os 
pescadores profissionais da região (levantamento LAPAD). Será elaborado 
projeto de Educação Ambiental no segundo semestre de 2011, para início de 
aplicação em 2012.
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HORTO BOTÂNICO  8

8. Vinculo com a Condicionante 2.9 da LO No 68/99

1. Horto Botânico

1.1  Introdução 

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

−  Recomposição de faixa ciliar e áreas degradadas;

−  Implantação de bosques nas escolas;

−  Doação de mudas para terceiros.

Desde a sua criação, o Horto Botânico da UHE Ita já produziu mais de 2 
milhões de mudas de espécies nativas.
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1.2  Atividades desenvolvidas

No Ano de 2010, o Horto Botânico, distribuiu 29.190mudas para a implan-
tação de faixa ciliar no entorno do reservatório, 6.839 mudas para as Prefei-
turas dos municípios atingidos e terceiros, atendendo a iniciativas ligado a 
recomposição ou enriquecimento de áreas de florestas nativas. Além disso, 
outras 1.287 mudas foram utilizadas no Projeto Bosque, atividade desenvol-
vida em parceria com o Centro de Divulgação Ambiental, totalizando 37.316 
mudas distribuídas no ano.

Para garantir a variabilidade genética das mudas produzidas, a equipe de 
técnicos do Horto realiza coleta de sementes de várias matrizes para cada 
espécie, distribuídas na área de abrangência da UHIT. No último ano, iniciou-
se um trabalho de cadastramento e georeferenciamento dessas matrizes, 
gerando assim um banco de dados como todas as informações fenotípicas 
e localização das mesmas. Ao todo, foram cadastradas 597 árvores, de 106 
diferentes espécies.

No Horto Botânico, além das áreas destinadas a produção de mudas, existe 
uma trilha ecológica de cerca de900 metros de extensão que é utilizada como 
ferramenta para atividades de Educação Ambiental. 

Na trilha são abordados temas como: uso indevido de área; importância 
de preservar a água; erosão; espécies nativas e espécies raras do Alto 
Uruguai; lendas da região; fauna local e ações que contribuem para a 
preservação do meio ambiente.

2.  Georreferenciamento de Árvores Matrizes 

2.1  Introdução

Com a ocupação da Usina hidrelétrica de Itá, teve a necessidade de ter um 
viveiro florestal de mudas nativas para atender as necessidades que iriam 
surgir com relação à restauração das áreas afetadas.

Desta forma a produção de sementes de espécies florestais arbóreas ganhou 
grande importância para a formação de mudas a serem utilizadas em pro-
gramas de educação ambiental nas escolas, para atender os lindeiros, e na 
urbanização da nova cidade de Itá, em meio a isso buscou se também a pre-
servação das espécies florestais nativas em extinção, entre outras atividades 
que necessitavam deste insumo.
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No caso da colheita de sementes para conservação genética não é necessário 
estabelecer critérios, entretanto deve se observar características fenotípicas 
que venham a contribuir para a qualidade das sementes, como ramificação, 
porte, forma do tronco e vigor. Segundo Paiva & Gonçalves 2001, as melho-
res sementes são obtidas de árvores sadias, vigorosas que apresentam boa 
forma do tronco, boa altura, boa distribuição de copa, e de preferência serem 
de meia idade, ocorrendo em grupos (o que facilita a polinização).

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

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

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

Este trabalho tem como objetivo identificar e demarcar árvores matrizes 
através do georreferenciamento, destinada a produção de mudas de qualida-
de, no Horto Botânico da Usina Hidrelétrica de Itá-SC.

Figura 19   - Identificação e medições das matrizes
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2.2  Metodologia
A coleta dos dados de georreferenciamento das árvores matrizes teve 
inicio em 18/08/2010 e foi concluída a última coleta em 09/12/2010.
A equipe técnica envolvida nas saídas a campo eram de geralmente 3 
(três) pessoas, utilizávamos como material de apoio: GPS (Garmin MAP 
60csx), máquina fotográfica digital, trena, prancheta, e fichas de campo 
para coleta dos dados.
No total foram 28 saídas a campo, abrangendo os municípios de Itá/SC, 
Concordia/SC, Aratiba/RS, Alto Bela Vista/SC, e Mariano Moro/RS. Nas 
fichas de campo eram coletados os dados de referência da árvore matriz, 
como pode ser observado no Anexo 1.
As características fenotípicas como forma do tronco, distribuição de 
copa, altura, e idade média são algumas das características avaliadas. 
Uma vez identificadas às árvores matrizes essas passam a fazer parte das 
coletas futuras.
Após a árvore ser escolhida para coleta de sementes é dado um número para 
a mesma, em uma planilha de controle, esse número é anotado junto com 
uma série de outras informações, tais como o nome científico e popular da 
árvore, as coordenadas de sua localização no GPS, a altura aproximada, o 
diâmetro de seu tronco, a formação do tronco, a formação da copa, registro 
fotográfico, e endereço da árvore, esta é a ficha de campo utilizada para 
coleta dos dados.
Após, com o uso do programa ACCESS é processado os dados, criando 
assim um banco de informações de todas as matrizes.
Também junto a isso com o uso do Arcview, foi criado um banco de dados 
com os pontos do GPS, com o objetivo de gerar um mapa de localização de 
todas as árvores que foram georreferenciadas.

2.3  Resultados e discussões

A coleta dos dados de georreferenciamento das árvores matrizes teve 
inicio em 18/08/2010 e foi concluída a última coleta em 09/12/2010. 
Neste período foi realizado o cadastramento de 597 (quinhentos e no-
venta e sete) árvores de 106 (cento e seis) espécies diferentes. Abaixo 
apresentamos as espécies demarcadas:
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Quadro 4 – Espécies demarcadas pelo georreferenciamento

N Data Nº Matriz Nome Comum Nome Cientifico Família
1 18/8/10 13 Açoita-cavalo Luehea divaricata Tiliaceae

2 31/8/10 93 Açucara Xylosma ciliatifolium Caesalpinaceae

3 18/8/10 4 Aguaí Chrysophyllum gonocarpum Sapotaceae

4 18/10/10 248 Alecrim Holocalyx balansae Fabaceae

5 20/8/10 46 Angico-branco Parapiptadenia rigida Fabaceae

6 27/9/10 203 Angico-vermelho Albizia austrobrasilica Fabaceae

7 2/9/10 110 Araça Psidium cattleianum Myrtaceae

8 19/8/10 29 Araticum Annona sylvatica Annonaceae

9 8/9/10 127 Araucaria Araucaria angustifolia Araucariaceae

10 28/9/10 214 Aroeira-periquita Schinus molle Anacardiaceae

11 19/8/10 15 Aroeira-vermelha Schinus terebinthifolia Anarcadiaceae

12 13/9/10 171 Baga-de-morcego Trichilia hirta Meliaceae

13 10/11/10 283 Batinga Zanthoxylum caribaeum Rutaceae

14 2/9/10 113 Bracatinga Mimosa scabrella Leg.mimosoideae

15 2/9/10 107 Braquilho Sebastiania commersoniana Euphorbiaceae

16 31/8/10 96 Cabreúva Myrocarpus frondosus Fabaceae

17 18/8/10 1 Caixeta Schefflera morototori Anacardiaceae

18 2/9/10 109 Caliandra Calliandra tweedii Fabaceae

19 25/8/10 56 Camboata-branco Matayba elaeagnoides Sapindaceae

20 19/8/10 19 Cambota-vermelho Cupania vernalis Sapindaceae

21 10/11/10 309 Cambuim Myrciaria tenella Myrciaria

22 20/8/10 39 Canafistula Peltophorum dubium Fabaceae

23 18/8/10 2 Canela-amarela Nectandra lanceolata Lauraceae

24 19/8/10 23 Canela-branca Cryptocarya aschersoniana Lauraceae

25 3/9/10 133 Canela-do-brejo Machaerium estipitatum Lauraceae

26 24/11/10 469 Canela-guaicá Ocotea puberula Lauraceae

27 28/9/10 215 Canela-imbuia Ocotea porosa Lauraceae

28 18/8/10 3 Canela-pururuca Cryptocarya aschersoniana Lauraceae

29 18/8/10 9 Canela-sassafrás Ocotea odorifera Lauraceae

30 18/8/10 8 Canelinha Nectandra magapotamica Lauraceae

31 10/11/10 268 Canemuçu Tetrorchidium rubriveniaum Euphorbiaceae

32 18/8/10 6 Canjerana Cabralea canjerana Meliaceae

33 3/9/10 143 Capororoca Myrcine ferruginea Myrsinaceae

34 11/11/10 357 Capororoca-miúda Myrcine sp. Myrsinaceae

35 10/11/10 284 Caquizeiro-do-mato - -

36 19/8/10 26 Caroba Jacaranda micrantha Bignoniaceae

37 20/8/10 36 Catiguá Trichilia clausseni Meliaceae

38 20/8/10 38 Cedro Cedrella fissilis Meliaceae

39 25/8/10 53 Cereja Eugenia involucrata Myrtaceae

40 18/8/10 14 Chá-de-bugre Casearia sylvestris Flacourtiaceae
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N Data Nº Matriz Nome Comum Nome Cientifico Família
41 18/8/10 12 Cincho Sorocea bonplandii Moraceae

42 31/8/10 97 Cocão Erythroxylum deciduum Erythroxylaceae

43 20/8/10 34 Congonha Ilex theezans Aquifoliaceae

44 31/8/10 84 Corticeira-da-Serra Erythrina falcata Fabaceae

45 9/12/10 577 Corticerra-do-banhado Erythrina speciosa Fabaceae

46 25/8/10 49 Cutia Pilocarpus pennatifolius Rutaceae

47 10/11/10 269 Erva-mate Ilex paraguariensis Aquifoliaceae

48 10/9/10 162 Espinheira-santa Maytenus ilicifolia Celastraceae

49 27/8/10 68 Espora-de-galo Acnistus breviflorus Solanaceae

50 11/11/10 335 Farinha-seca - -

51 18/8/10 7 Figueira-brava Ficus insipida Moraceae

52 10/9/10 149 Forquilheira Peschiera australis Apocynaceae

53 10/9/10 147 Fumero-bravo Solanum erianthum Solanaceae

54 28/9/10 212 Goiaba-serrana Acca sellowiana Myrtaceae

55 18/8/10 10 Gramixinga Balfourodendron riedelianum Rutaceae

56 20/8/10 42 Grápia Apuleia leiocarpa Fabaceae

57 10/11/10 266 Grúpia Celtis iguaneae Cannabaceae

58 3/9/10 141 Guabiju Myrcianthes pungens Myrtaceae

59 18/8/10 5 Guabiroba Campomanesia 
xanthoocarpa Myrtaceae

60 27/9/10 202 Guabiroba-branca Campomanesia nerriflora Myrtaceae

61 11/11/10 371 Guaçatunga Casearia decandra Flacourtiaceae

62 20/8/10 35 Guajuvira Cordia americana Boraginaceae

63 10/11/10 311 Guamirim-amarelo - Myrtaceae

64 10/11/10 310 Guamirim-roxo - Myrtaceae

65 27/9/10 199 Inga-beira-rio Inga vera Fabaceae

66 2/9/10 112 Inga-feijão Inga marginata Fabaceae

67 14/9/10 191 Ipê-amarelo Handroanthus albus Bignoniaceae

68 3/9/10 122 Ipê-amarelo- exótico Tabebuia chrysotricha Bignoniaceae

69 2/9/10 105 Ipê-roxo Tabebuia heptaphylla Bignoniaceae

70 31/8/10 94 Jaborandi Pilocarpus pennatifolius Rutaceae

71 27/8/10 75 Jabuticaba Myrciaria cauliflora Myrtaceae

72 10/11/10 282 Laranjeira-do-mato Scutia buxifolia Rhamnaceae

73 10/11/10 330 Leitero Sapium glandulosum Euphorbiaceae

74 10/11/10 273 Licurana Tetrorchidium rubrivenium Euphorbiaceae

75 6/12/10 494 Lixeira - -

76 20/8/10 37 Louro-pardo Cordia americana Boraginaceae

77 31/8/10 100 Mamãozinho-do-mato Jacaratia spinosa Caricaceae

78 10/9/10 164 Mamica-de-cadela Zanthoxylum rhoifolium Rutaceae

79 10/11/10 280 Maria-preta - -

80 31/8/10 81 Paineira Chorisia speciosa Bombacaceae

81 10/11/10 297 Palmeira-jerivá Syagrus romanzoffiana Arecaceae
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N Data Nº Matriz Nome Comum Nome Cientifico Família
82 13/9/10 168 Palmiteiro Euterpe edulis Arecaceae

83 20/8/10 40 Pata-de-vaca Bauhinia forficata Fabaceae

84 5/10/10 232 Pau-amargo Picramnia parvifolia Picramniaceae

85 19/8/10 33 Pau-sapo Citronella panicoulta Cardiopteridaceae

86 2/9/10 104 Pesseguero-bravo Prunus subcoriaceae Rosaceae

87 27/8/10 78 Pitanga Eugenia unifloraa Myrtaceae

88 19/8/10 22 Pitiá Aspidosperma parvifolium Apocynaceae

89 25/8/10 58 Quebra-machado Metrodorea nigra Rutaceae

90 20/8/10 43 Rabo-de-bugio-
amarelo

Lonchocarpus 
muehlbergianus Fabaceae

91 10/11/10 319 Rabo-de-bugio-cipó Dalbergia frutescens Fabaceae

92 19/8/10 21 Sabugueiro Sambucus australis Adoxaceae

93 27/8/10 69 Sete-capote Campomanesia guazumifolia Myrtaceae

94 13/9/10 181 Sibipiruna Caesalpinia pulcherrima Fabaceae

95 3/9/10 140 Tajuva Maclura tinctoria Moraceae

96 18/8/10 11 Tanheiro Alchornea triplinervia Euphorbiaceae

97 10/9/10 160 Tarumã Vitex megapotamica Lamiaceae

98 10/11/10 317 Tarumaí Rhamnidium elaeocarpus Rhamnaceae

99 9/12/10 584 Timbaúva Enterolobium 
contortisiliquum Fabaceae

100 26/10/10 261 Timbó Ateleia glazioveana Fabaceae

101 31/8/10 103 Titica-de-galinha Genipa americana Rubiaceae

102 3/9/10 120 Umbuzeiro Phytolacca dioica Phytolaccaceae

103 25/8/10 54 Uvaia Eugenia pyriformis Myrtaceae

104 3/9/10 138 Vacum Allophylus edulis Sapindaceae

105 10/11/10 318 Vassourão - -

106 27/8/10 80 Vassourinha Baccharis intermixta Compositae

2.4  Considerações finais

A produção de sementes florestais pode variar a cada ano, isso significa que 
nem sempre em todos os anos iremos conseguir sementes de tal espécie. Para 
aquelas sementes que aceitam o armazenamento durante um ano e o outro de-
ve-se fazer o armazenamento para garantir a semente para o ano subsequente.

Assim podemos garantir a disponibilidade de mudas de determinada espécie 
em todos os períodos. Já para aquelas que requerem a semeadura imediata 
devemos priorizar a máxima semeadura da espécie. Algumas espécies nati-
vas tendem a desaparecer em virtude da carência de informações silvicultu-
rais estas necessitam serem preservadas e programadas.

A grande limitação da produção de mudas arbóreas nativas para a recom-
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posição florestal é locais de coleta de sementes com recursos genéticos, e 
consequentemente a falta de sementes de boa qualidade genética.

A diversidade representa um patrimônio também sobre o ponto de vista ge-
nético, pois cada ser vivo possui um material genético diferenciado forman-
do um “banco de dados” de valor inestimável a ser empregado pela Engenha-
ria Genética e pela Biotecnologia (SARIEGO, 2002).
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RECUPERAÇÃO

DA FAIXA CILIAR 9

9. Vinculo com a Condicionante 2.1.9 da LO No 68/99

1.  Introdução 

A atividade de recuperação da vegetação do entorno do Reservatório da Usi-
na Hidrelétrica Itá – UHE Itá, busca estabelecer uma vegetação ciliar na área 
de preservação e criar uma conectividade importante para a região, interli-
gando também as áreas protegidas de outros empreendimentos como a UHE 
Machadinho (situada a montante da UHE Itá) e a UHE Foz do Chapecó (si-
tuada a jusante da UHE Itá) , assim como unidades de conservação como o 
Parque Estadual Fritz Plaumann e o Parque Municipal Mata do Rio Uruguai 
Teixeira Soares.

O Projeto Executivo de Recuperação da Mata Ciliar do Reservatório da UHE 
Itá abrange uma área total de 2.259 ha, que equivale a uma faixa com, no mí-
nimo, 30 metros de largura, ao longo de todo o perímetro do lago.

2.  Cronologia

2003 - diagnóstico da vegetação e a elaboração do “Projeto de Recuperação 
da Mata Ciliar na Área do Empreendimento da UHE Itá-SC”.

2004 - planejamento do viveiro florestal visando abastecer as atividades de 
plantio durante a etapa de execução do projeto.
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2005 - elaboradas as especificações técnicas para as contratações dos serviços 
de plantio, construção e reforma de cerca, bem como o monitoramento da 
execução destas atividades.

2006 contratados os serviços de (a) plantio, construção e reforma de cerca, 
(b) monitoramento da execução e (c) acompanhamento técnico especializado.

Agosto de 2006 a dezembro de 2007 - realizado, pela equipe de monitora-
mento, o primeiro levantamento das tipologias do reservatório, classificando 
toda a área em sete tipologias distintas, indo de áreas degradadadas e pasta-
gens até formações com vegetação secundária avançada.

Julho de 2009 - finalizou-se o plantio das últimas áreas previstas para recebe-
rem intervenção no projeto, sendo que as Unidades Básicas de Revegetação 
– UBR, parcelas com cerca de 35 ha,  continuaram recebendo as respectivas 
manutenções.

Agosto a outubro de 2010 - realizado o segundo levantamento das tipologias 
do reservatório, com o objetivo de avaliar a mudança na paisagem, ocorrida 
ao longo do projeto.

3.  Resultados

Ao longo do projeto, foram plantadas 203.595 mudas, considerando-se so-
mente a etapa de plantio. Somando as mudas utilizadas nas etapas de re-
plantio e manutenção (72.322), o total de mudas plantadas no projeto foi de 
275.917 com uma diversidade aproximada de 100 espécies. Ao longo do pro-
jeto, uma vez que se percebeu que o total de mudas necessárias seria menor 
do que o previsto reorientou-se a produção do horto da UHE Itá e grande 
parte das mudas excedentes (aproximadamente 55.000), de um total aproxi-
mado de 330.000 mudas produzidas, foram doadas à população do entorno 
para plantio nas áreas lindeiras ao reservatório.

A área total plantada foi de 554.28 hectares. Em torno de 65 % da área não 
houve necessidade de nenhuma intervenção por já serem locais com vegeta-
ção estabelecida. Já as áreas onde houve necessidade de plantio e isolamen-
to somaram aproximadamente 30% da área total. Os demais 5% referem-se 
principalmente a locais os quais não  foram cercados e, conseqüentemente, 
plantados, assim como referentes à margem do reservatório ocupadas por 
diques, praias, acessos etc.

Em todas as áreas nas quais se identificou a presença constante de gado, 
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os locais de plantio foram isolados e foram construídos 169.225,45 me-
tros de cerca e reformados 31.399,80 metros, buscando proteger estas 
áreas da ação do gado.

Ao longo de todo período, as áreas plantadas receberam, no mínimo, as 
três etapas de manutenção previstas sendo que, em alguns casos específi-
cos, houve a necessidade de uma quarta etapa de manutenção. Nestas etapas 
foi realizado o coroamento, tutoramento, amarração e o plantio, sendo que 
este último somente não era realizado quando as manutenções programadas 
ocorriam em época de estiagem, ficando o replantio para ser realizado em 
época mais adequada. Nos pontos que se localiza a gramínea Braquiária, são 
realizados os tratos culturais (coroamento) quando necessário, evitando o 
abafamento das mudas pela gramínea.  

Uma vez que o objetivo do projeto era proteger as áreas do entorno e promo-
ver a recuperação das mesmas, a expectativa era de que a vegetação das UBR 
apresentasse mudanças com aumento das áreas preservadas e redução das 
áreas mais antropizadas. Das sete tipologias avaliadas, os locais classifica-
dos como áreas degradadas (com e sem presença de regeneração) não foram 
significativos (em torno de 0,2%) e não serão considerados nas análises que 
seguem. Fora estas duas tipologias as outras cinco apresentaram variações 
entre os dois momentos de avaliação da paisagem (2006 e 2010), como pode 
ser observado no item a seguir.

3.1  Comparativo das áreas de cada tipologia em todo reservatório

As tipologias 1 e 2, representando as capoeiras, sofreram significativo au-
mento sendo que, a tipologia 1 (capoeira com presença de regeneração) pra-
ticamente dobrou de área, passando de 4,7% para 9,1%. Já a tipologia 2, mais 
do que triplicou passando de 3,8% para 12,6%, resultado direto do isolamen-
to das áreas, refletindo inversamente o ocorrido com as tipologias de pasta-
gem (tipologias 3 e 4) as quais apresentaram redução significativa. É impor-
tante observar que a tipologia 3 (pastagem com presença de regeneração) 
reduziu apenas 2,5% (de 10,5% para 8%). Caso houvessem sido considerados 
apenas os locais com tipologia 3 avaliados no primeiro diagnóstico, a redu-
ção de área, significando que estes locais tornaram-se capoeiras, seria muito 
mais expressiva. Entretanto, parte das áreas antes classificadas como pasta-
gem estagnada (tipologia 4) apresentou um aumento na cobertura vegetal e 
passaram para tipologia 3, motivo este que fez com que a variação total de 
área desta tipologia não fosse tão expressiva. Já a tipologia 4, que possuía a 

UHIT.indd   117 28/04/2011   14:57:37



segunda maior representatividade, caiu de 19,8 % para 5% demonstrando 
uma grande recuperação do entorno. 

Tabela 29 - Comparação entre o percentual de cada tipologia na avaliação de 2006/07 com 
a avaliação de 2010

Identificação Tipologia
2006 2007

% %

1 capoeira com presença de regeneração 4.7 9.1

2 capoeira estagnada 3.8 12.6

3 pastagem com presença de regeneração 10.5 8.0

4 pastagem estagnada 19.8 5.0

5 área degradada com presença de regeneração 0.0 0.1

6 área degradada 0.2 0.1

7 Capoeira +sucessão secundária 60.8 64.9

OUTROS 0.2 0.2

Total - 100.0 100.0

Os dados acima apresentam um comparativo geral, entre a avaliação an-
tes e depois das intervenções do projeto. Entretanto, uma vez que o projeto 
iniciou-se no barramento e foi sendo realizado ao longo das duas margens 
sentido montante do reservatório, temos áreas nas quais as intervenções de 
plantio e isolamento contam com quase 3 anos de diferença. Considerando-
-se estes diferentes setores, observou-se que nas áreas plantadas nos dois pri-
meiros anos do projeto, estes valores de recuperação e alteração da paisagem, 
foram muito mais expressivos.

3.2  Relação entre cobertura vegetal e ação do gado

Ao longo do projeto, observou-se que a constante pressão exercida pelo gado, 
foi o fator principal de pressão sobre a vegetação. Para testar a hipótese de 
que uma menor freqüência de ocorrências relacionadas a gado estaria corre-
lacionada com as UBR com mais áreas bem vegetadas foram comparados os 
dados percentuais de cada tipologia vegetal por UBR (indicadora do grau de 
cobertura) com o número total de Registros de Ocorrência – RO (agrupando 
todos os registros relativos a gado e danos em cerca) por UBR no período. 
Utilizou-e o coeficiente de correlação de Pearson – r.
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Gráfico 50 - Índice de correlação entre ação do gado e regeneração  da faixa.

Se observado o gráfico acima se pode observar duas situações principais. No 
primeiro caso (tipologias 1,2,3 e 4), as variáveis estão positivamente corre-
lacionadas, apresentando uma correlação entre fraca e moderada, coerente 
com a hipótese inicial, já que a correlação foi positiva e maior nas tipologias 
mais degradadas como as pastagens.

No segundo caso, que representa a tipologia 7 (mais preservada) as variáveis 
estão negativamente correlacionadas, apresentando uma correlação mode-
rada e demonstrando que os locais de menor freqüência de ocorrências coin-
cidem com as áreas com vegetação mais avançada.

4.  Considerações

Mesmo após esta etapa importante de plantio e manutenção, um dos grandes 
desafios deste projeto, continua sendo o de estabelecer uma mata no entorno 
do reservatório, buscando-se estabelecer as funções ambientais de uma mata 
original, em um local de condições edáficas e microclimáticas muito diferen-
tes daquelas originalmente encontrados em formações ciliares. Além destes 
fatores, o projeto está inserido em uma região com uma constante interfe-
rência da criação de gado, que além de causar compactação do solo, dificulta 
a regeneração natural, pisoteia e, eventualmente, come as mudas plantadas 
ou as que naturalmente tentam se estabelecer.

Conforme demonstrado nos resultados e também de acordo com o esperado 
na recuperação de áreas degradadas por lavouras e pecuária, os primeiros es-
tágios sucessionais são compostos principalmente por formações de capoei-
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ra. Embora estas alterações observadas na vegetação do entorno tenham sido 
muito grandes, salienta-se que estes estágios iniciais do processo de sucessão 
ecológica são bastante sensíveis à mudanças, apresentando baixa resiliência. 
A medida que estas áreas forem se consolidando e migrando para formações 
vegetais secundária, a resiliência aumenta e os processos ecológicos ineren-
tes à estas áreas também se tornarão mais complexos.

A fiscalização ambiental e sociopatrimonial da UHE Itá em registrado as 
ocorrências de uso irregular das margens, mas a resposta efetiva por parte 
dos agentes públicos competente faz-se necessária para que a atividade pe-
cuária do entorno passe a respeitar as restrições de uso nas áreas de preser-
vação permanente.

Figura 20 – Situação da regeneração

Antes (2006) Depois (2010)
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10. Vinculo com a Condicionante 2.1.10 a, b, c da LO No 68/99

1.   Introdução 

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

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

Os trabalhos de educação ambiental do CDA são direcionados para os 11 
municípios atingidos pelo reservatório, a saber: Itá, Concórdia, Alto Bela Vista, 
Arabutã, Ipira, Piratuba, Peritiba, em Santa Catarina, e Aratiba, Marcelino 
Ramos, Severiano de Almeida e Mariano Moro, no Rio Grande do Sul.

A Condicionante 2.1.10 da LO 68/99 – 2ª Renovação cita “Apresentar um 
sistema de avaliação (qualitativa e quantitativa) das ações educativas e 
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elaborar, dentro do programa de Educação Ambiental, os seguintes projetos 
específicos, de acordo com o Roteiro para a elaboração de projetos de 
educação Ambiental”.

Os projetos estão sendo adaptados e enquadrados no roteiro para elaboração de 
projetos para posteriormente ser indicado o sistema de avaliação. Acreditamos 
que os roteiros deverão estar finalizados em 30 de junho de 2011.

2.   Atividades desenvolvidas

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

O CDA possui a seguinte estrutura para realizar os atendimentos:

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

−	 Exposição permanente versando sobre a construção da UHE Itá;

−	 Exposição permanente abrangendo os 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.

Em 2010, foram atendidas 42.419 pessoas nas dependências do CDA e nos 
municípios (palestras para alunos, comunidades, atividades dos projetos etc.).

Além dos projetos especiais, o CDA ofereceu palestras que trataram 
principalmente dos seguintes temas:

−	 Programas Ambientais da UHE Itá;

−	 Harmonia Ambiental;

−	 Fauna;

−	 Flora;
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−	 Água;

−	 Peixes;

−	 Uso do lago da UHE Itá;

−	 Arqueologia;

−	 Relocação da cidade de Itá;

−	 Plantas Medicinais (com atividades práticas);

−	 Monitoramento climatológico da UHE Itá.

2.1   Projetos Especiais

2.1.1   Projeto “Bosque de Espécies Arbóreas Nativas”

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

Este projeto foi criado em 2005 e tem caráter permanente. É voltado 
especialmente às escolas da rede municipal e estadual dos municípios 
lindeiros ao reservatório da UHE Itá. Sendo que todas as mudas utilizadas 
para a implantação de cada Bosque foram originárias do Horto Botânico da 
UHE Itá. Dentro desse enfoque buscou-se:

−	 Implantar bosques com o maior número de espécies arbóreas nativas da 
região, cultivadas no Horto Botânico da UHE Itá.

−	 Identificar e divulgar as espécies arbóreas nativas da flora da região.

−	 Preservar as espécies nativas do Alto Rio Uruguai.

−	 Sensibilizar as novas gerações sobre as diferenças entre as espécies 
arbóreas.

−	 Envolver várias disciplinas por meio da utilização das cartilhas. 

−	 Divulgar a importância da preservação ambiental.

−	 Dar continuidade à preservação das espécies nativas do Alto do Rio 
Uruguai.

−	 Instigar professores a cooperarem na aplicação do projeto. 
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2.1.1.1  Implantação

O primeiro passo para a aplicação dos bosques consistiu na divulgação da 
atividade nas secretarias de educação dos municípios, realizada por meio 
de um convite explicativo sobre o programa. A partir de então, o projeto 
envolve duas etapas, a implantação e o monitoramento. Todo o processo é 
acompanhado por integrantes da equipe do CDA.

Etapa 1 – Implantação do Bosque

Primeira fase: As escolas interessadas encaminham ao CDA solicitação 
para participar do programa Bosque de Espécies Arbóreas 
Nati vas do Alto Uruguai. Como por vezes professores 
ministram aulas em mais de uma escola, eles próprios 
ajudam na divulgação. 

Segunda fase:  É realizada reunião para orientar a comunidade escolar 
sobre o projeto. Nesta etapa, ocorre a entrega de um Manual 
de Implantação do bosque para cada escola, o mesmo 
manual desenvolvido na aplicação do projeto-piloto.

Terceira fase:  Auxiliados por um dos técnicos do CDA, alunos e professores 
medem a área a ser ocupada pelo bosque, definem os 
caminhos e demarcam os locais escolhidos para o plantio 
das mudas. Ainda nesta fase, os alunos recebem uma folha 
de iso por e material para confeccionar uma maquete da área 
do bosque. É também estipulado o prazo para que as covas 
sejam abertas e o adubo providenciado.

Quarta fase:  Cada grupo planta as mudas doadas pelo Horto Bo tânico da 
UHE Itá. 

Desde o início do progra ma, foram plantadas mais de 2.980mudas (entre 
implantação e replantio). A quantidade plantada em cada bosque varia de 
acordo com a área disponível nas escolas. Alguns lugares recebem 15 mudas, 
enquanto em outros o número pode chegar a 100. 

Os alunos determinam os locais para cada espécie e são orientados sobre 
os cuidados e monitoramento necessários. Além disso, ficam responsáveis 
pela confecção de placas informativas com o nome popular e científico da 
planta. Nessa fase, estimula-se os alunos a elaborar os caminhos do bosque e 
as placas de identificação. 
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Etapa 2 - Monitoramento do Bosque

Primeira fase:  Logo após o plantio, os alunos e professores recebem 
instruções para acompanhar o desenvolvimento das mudas. 
Para isso, é entregue um kit contendo uma trena e um 
paquímetro.

Segunda fase:  De acordo com o modelo de ensino “sala aberta”, cada aluno 
recebe uma série de cartilhas multidisciplinares sobre a 
aplicabilidade do bosque. Este material será utilizado em 
práticas como a determinação da localiza ção da área, o 
estudo das espécies frutíferas e das partes da planta, como 
raízes, caule e folhas. 

Terceira fase:  Envio do projeto da escola para o acervo técnico do CDA, 
com a relação das atividades propostas em cada disciplina.

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

2.1.2   Projeto “Animações em vídeos e gibis sobre temas ambientais” 

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

Como ferramenta de apoio às 18 palestras desenvolvidas foram criados 
vídeos e gibis ilustrativos a título de atividade complementar.   Isso permite 
que em uma animação de aproximadamente 15 minutos, o aluno possa 
ter contato com os principais conceitos que serão abordados na palestra, e 
posteriormente, poderá reforçar os conceitos com a leitura do gibi e com as 
atividades nele propostas.

Foram criados 12 personagens para “As aventuras de Leo e Juju”, que retratam 
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realidade e costumes da região.  A idéia é que Léo e Jujú, através de uma linguagem 
lúdica, façam com que as crianças adquiram brincando vários conceitos e 
conhecimentos, com temas relacionados à geração e economia de energia, o uso 
racional da água e dos recursos naturais, o respeito com a natureza, o manejo 
adequado dos dejetos e a valorização da cultura e do patrimônio histórico. 

Os temas desenvolvidos são:

−	 Arqueologia;
−	 Saneamento;
−	 Água;
−	 Patrimônio histórico;
−	 Peixes;
−	 Flora;
−	 Faixa ciliar;
−	 Fauna;
−	 Interação;

−	 Sucessão ecológica;
−	 Plantas medicinais;
−	 Agrotóxicos;
−	 Solo;
−	 Clima;
−	 Atmosfera;
−	 Conservação de energia;
−	 Produção de energia;
−	 Resíduos.

2.1.3   Programa de Formação de Educadores Ambientais – PFEA

No final de 2010 foi implantado o PFEA para a região de abrangência 
da UHIT. O PFEA foi estruturado para que os educadores aprimorem 
seus conhecimentos na área de educação ambiental, e, desta forma, pos-
sam identificar e analisar práticas pedagógicas em educação ambiental e 
aplicá-las no seu cotidiano.

O diferencial do PFEA está, justamente, em providenciar subsídios aos edu-
cadores no sentido de adaptarem o conhecimento adquirido no Programa, 
às suas necessidades locais.
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1.  Introdução

Como compensação ambiental da Usina Hidrelétrica Ita, foi adquirida uma 
área de 740 ha junto a foz do Rio Queimados no município de Concórdia 
– SC.  Essa área foi destinada a unidade de conservação do estado de San-
ta Catarina, que posteriormente, recebeu o nome de Parque Estadual Fritz 
Plaumann. O Parque foi inaugurado em 2007 e sua co-gestão e realizada pela 
ECOPEF – Equipe co-gestora do Parque Estadual Fritz Plaumann. Hoje, o 
Consórcio Itá é o principal patrocinador do Parque Fritz Plaumann, sendo 
que em 2010, foi investido R$ 137.379,00.

Em junho de 2008 foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Marcelino 
Ramos a criação do Parque Natural Municipal Mata do Rio Uruguai Tei-
xeira Soares. Durante o ano de 2009, foram realizadas reuniões com com a 
comunidade e prefeitura, bem como oficinas de capacitação que foram reali-
zadas para definir as diretrizes para instalação da infra-estrutura necessária 
ao funcionamento do Parque.

UHIT.indd   127 28/04/2011   14:57:38



128 RELATÓRIO DE ATIVIDADE 2010
Unidades de Conservação

2.   Atividades desenvolvidas

O Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Mata do Rio Uruguai 
Teixeira Soares foi revisado de modo a incorporar as orientações 
operacionais e normativas resultantes do amadurecimento dos projetos 
de infraestrutura em elaboração, os quais ampliaram as demandas de uso 
público originalmente previstas.

Assim, foram readequadas as Ações Gerenciais Gerais, Áreas Estratégicas e o 
Zoneamento da Unidade de Conservação, incorporando as necessidades de 
uso e normatização demandadas pelas seguintes estruturas:

−	 Estacionamento e pórtico de identificação;

−	 Estação ferroviária;

−	 Centro de Visitantes com sala administrativa, loja, quiosque, auditório, 
sala de exposições e arena (organização de grupos para trilhas);

−	 Casa Italiana com alojamento para pesquisadores e sala de ambientação;

−	 Sistema de Trilhas Interpretativas;

−	 Estruturas de uso público para as Trilhas, incluindo mirantes e passarela 
suspensa;

−	 Sistema de Sinalização.

Atualmente o Plano de Manejo está em fase de revisão ortográfica e formatação, 
restando ainda a consolidação do seu orçamento executivo, produto este 
condicionado a entrega dos projetos complementares (ver adiante). 

2.1  Projetos de Arquitetura

Os Projetos de Arquitetura estão sendo elaborados pela empresa Gesto Am-
bientais, em processo final de consolidação, restando apenas a readequação 
das dimensões estruturais a partir da incorporação dos projetos comple-
mentares de engenharia. 

2.2  Projetos Complementares

Os projetos complementares estão sendo elaborados pela DIPO Engenharia, 
em processo final de consolidação, restando apenas a elaboração do quanti-
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tativo de materiais e do caderno de preços. A previsão de consolidação dos 
Projetos Complementares. 

2.3   Projeto das Trilhas Interpretativas

O Projeto Executivo da Trilhas Interpretativas está sendo elaborado pela 
Ortus Consultoria Ambiental, em processo final de consolidação, restando 
apenas o detalhamento do programa de intervenções físicas e dos conteúdos 
temáticos interpretativos.
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MONITORAMENTO

HIDROMETEOROLÓGICO

1.  Introdução

Este monitoramento mostra o comportamento hidrológico médio mensal 
verificado na bacia do rio Uruguai junto à barragem da UHE Itá durante o 
ano de 2010. São apresentados no Gráfico 51 os seguintes dados hidrológi-
cos: vazões afluentes, vazões defluentes (turbinada + vertida) e o armazena-
mento em percentual do volume útil. 
Gráfico 51 – Operação do reservatório
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2.  Resultados

O primeiro semestre de 2010 apresentou excedentes hídricos com as vazões 
atingindo patamares médios em torno de 3.000 m³/s no mês de abril. Devido 
à estiagem verificada no segundo semestre de 2010, as vazões situaram-se 
abaixo da média histórica, com isso o reservatório da UHE Itá apresentou 
forte deplecionamento neste período operando na faixa 15% a 20% do seu 
volume útil de outubro a novembro. Com o retorno das chuvas na bacia, 
houve um aumento significativo das vazões permitindo uma franca recupe-
ração do armazenamento ao final de dezembro, o que culminou na elevação 
do armazenamento em torno de 80% de sua capacidade.
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GESTÃO

SOCIOPATRIMONIAL

1.    Introdução

A Tractebel Energia consciente de sua responsabilidade social dentro da re-
gião de influência da Usina Hidrelétrica Itá realiza ações que buscam inte-
gração junto às comunidades lindeiras. Para tanto, desenvolveu processos e 
procedimentos de Controle de Gestão Patrimonial, que especificamente para 
a UHE Ita monitora 3.126 propriedades.

2.    Metodologia dos trabalhos

Para o controle de todo o seu ativo patrimonial, a Tractebel Energia, conta 
com um procedimento de monitoramento, feito por terra ou água onde bus-
ca, através de vistorias de campo, identificar ações irregulares dentro da área 
de concessão (invasões, construções, corte de vegetação, queimadas, etc).

Com base nas vistorias efetuadas, no caso de existência de irregularidades, 
estas são identificadas e registradas em um sistema chamado de Registro de 
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Ocorrência (RO). O RO sempre deve estar vinculado à um Imóvel da con-
cessão (Processo Patrimonial), sendo que neste são inseridos dados como:

−	 Tipo de infração;

−	 Infrator;

−	 Localização;

−	 Coordenadas geográficas;

−	 Registros fotográficos;

Ainda no momento da identificação da infração, a equipe de fiscalização busca 
manter contato com o infrator, repassando informações acerca de seu ato, suas 
responsabilidades, possíveis punições, solicitando ainda que se adéqüe.

Nos casos em que o infrator não de adéqua após a abordagem da equipe de 
fiscalização, o documento (RO) é encaminhado ao Departamento Jurídica 
da Tractebel Energia, onde é efetuado uma Notificação Extrajudicial (NE) 
informando as infrações causadas, quais readequações deverão ser feitas e o 
prazo para execução.

Tanto a Gestão dos imóveis, como os Registros de Ocorrência (RO) são 
controlados e gerenciados por um Programa chamado GeoWeb®. Neste são 
armazenadas todas as informações documentais, as quais são registradas em 
Banco de Dados Oracle e sua documentação física digitalizada formando 
um Banco de Imagens. Todas as áreas atingidas pelo Reservatório da Usina 
Hidrelétrica Itá são imageadas por satélite de alta Resolução (Quik BIRD ou 
WorldView) a cada dois anos.

3.   Atividades desenvolvidas

3.1   Registros de ocorrência

Em 2010 foi feito novo Imageamento, obtido através do Satélite 
WorldView, abrangendo o reservatório e suas áreas de entorno numa faixa 
aproximada de 3.000 metros, que quando comparada com as imagens 
obtidas em 2005 e 2008, possibilita a análise da evolução da vegetação, 
acompanhamento do comportamento de ocupações irregulares e à 
determinação de Plano de Ação para minimização de Ocorrências 
Sociopatrimoniais e Ambientais.  Com relação à fiscalização, a Tabela 
30 mostra a situação dos Registros de Ocorrência emitidos. A situação 
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atual dos Processos de Reintegração de Posse das Áreas no entorno do 
Reservatório da UHE Itá é apresentada a Tabela 31:

Tabela 30 – Registros de ocorrência emitidos

Registros Quantidade %
RO Concluído 303 44,50
RO Concluído Amigável 52 7,60
RO Concluído Judicial 04 0,60
RO Concluído Ação Órgão Ambiental 34 5,00
RO em Andamento / Tramitação 287 42,30

Total 680 100

Tabela 31 – Processos de reintegração de posse das áreas

Processos Quantidade %
Processos em Andamento / Tramitação 53 34,00
Processos Finalizados / Encerrados 103 66,00

Total 156 100

Quadro 5 - Trechos e características do reservatório da UHE Itá

Trechos Localização e características 

Trecho 1

Área do canteiro de obras, áreas Excedentes, Áreas de Preservação 
Permanente nos municípios de Aratiba e parte do município de 
Mariano Moro/RS, Itá, Concórdia e Arabutã/SC. Esse trecho 
apresenta maior uso antrópico com incidência no uso irregular das 
margens com pastagem, criação de gado, supressão de vegetação, 
jardinagem, trapiche, roçadas, queimadas, entre outros. Nesse 
trecho é intensificada a fiscalização. 

Trecho 2

Área desde o final do trecho 1 até a ponte da BR-153. Abrange 
os municípios de Mariano Moro, Severiano de Almeida e parte do 
município de Marcelino Ramos/RS. Na margem direita, abrange o 
município de Concórdia. Região com poucas ocorrências por possuir 
maior cobertura vegetal, poucos acessos e relevo acidentado. 

Trecho 3

Trecho a partir da ponte da BR-153, compreendendo o rio Rancho 
Grande, o rio do Peixe, até o final do reservatório. Nesse trecho 
a ocupação é intensa nas imediações da ponte da BR-153, pela 
facilidade de acesso ao reservatório, o que gera reflexos sobre 
o uso e ocupação do entorno. Por ser uma região agrícola e por 
possuir cobertura vegetal, observa-se incidência de ocupação da 
APP com gado. No restante do trecho, há poucas ocorrências no 
uso irregular das margens.
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3.2  Convênio com as Polícias Ambientais do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina

O Consórcio Itá mantém vigentes os termos de parceria com a Brigada Mi-
litar Ambiental do Rio Grande de Sul e com a Polícia Militar de Santa Ca-
tarina, em regime de mútua cooperação, para a realização de atividades de 
fiscalização e educação ambiental voltadas à preservação, conservação e me-
lhoria do meio ambiente, em conformidade com o que prescreve a legislação 
ambiental, na área de abrangência da UHE Machadinho.

3.3  Operação de fiscalização da Brigada Militar

O 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, através das 1ª e 2ª Companhias 
Ambientais (Passo Fundo e Caxias do Sul) realizou o mês de dezembro/10, 
uma ação conjunta de fiscalização na bacia do Rio Uruguai. A operação 
iniciou pelo reservatório da Usina Hidrelétrica Machadinho. A equipe 
composta por 20 integrantes fiscalizou durante os quatro dias da ação cerca de 
400 quilômetros. Este trabalho é realizado periodicamente, mas intensifica-
se nesta época do ano em virtude do período de defeso da piracema. 

Além do lago do entorno da Usina, também foram patrulhados os 
reservatórios das Usinas Hidrelétricas Itá, Foz do Chapecó e a área do Parque 
Estadual do Turvo. A ação foi acompanhada por uma equipe de televisão. 
O material gravado será exibido no “Esquadrão Animal”, no programa 
Domingo Espetacular da Rede Record.

O período de defeso da piracema da bacia do Rio Uruguai se estende até o 
dia 31 de janeiro. Nesta época fica proibida a pesca profissional, inclusive 
o uso de redes, tarrafas, puçás, covos e outras armadilhas. Os pescadores 
amadores somente poderão utilizar-se de caniço simples ou vara com 
molinete/carretilha, desde que limitem a quantidade de peixes embarcados e 
obedeçam rigorosamente o tamanho mínimo de captura.

Além do período da piracema, existe a Portaria do IBAMA nº 92/2000, 
que proíbe a pesca em qualquer época do ano nos rios Pelotas, Forquilha e 
Inhandava nos seguintes trechos: á montante da barragem (3,3 quilômetros 
no rio Pelotas e 3,5 quilômetros no rio Inhandava ou Forquilha) e à jusante 
da barragem (6 km - até o rio Ligeiro ou Apuaê).

O resultado dos quatro dias de operação da Brigada Militar estão 
descriminados abaixo:
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−	 Foram abordados 25 pescadores amadores, sendo que dois estavam em 
situação irregular;

−	 Apreendidos e destruídos oito quilos de peixes mortos em redes 
predatórias;

−	 Devolvidos à água 35 unitários de peixes vivos;

−	 Apreendidos 1700 metros de redes de diversas malhas;

−	 Apreendidas 80 varas de pescas;

−	 Apreendido um motor para barco;

−	 Confeccionados quatro termos de apreensão.

Figura 21 - Fiscalização realizada no reservatório da UHE Itá

3.4  Permissões de uso 

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 foi elaborada 
uma cartilha instruindo sobre o uso do lago que vem sendo distribuída a 
população lindeira e demais interessados.

Desta forma, estão sendo criadas condições para um diálogo constante 
com as comunidades e agentes envolvidos, tanto para as solicitações 
de permissão de uso, como para esclarecimento a dúvidas e outras 
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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 limitam o 
respectivo proposto. Essa carta de anuência serve apenas para autorizar a 
continuidade do processo. O solicitante deverá obter todas as autorizações 
de órgãos ambientais e legais antes da emissão final da Permissão de Uso. 
As permissões de uso têm como limite da validade do prazo estabelecida da 
licença ambiental emitida pelo órgão responsável pelo licenciamento.

Figura 22 - Seqüência para obtenção de Permissão de Uso do Lago e Seu entorno

Durante período de cumprimento de todas as exigências requeridas no pro-
cesso, são realizadas vistorias de campo com o objetivo de assegurar que, 
no período de tramitação do processo, o solicitante não modificou a área 
pretendida. A Figura 22 ilustra a seqüência do processo de obtenção de Per-
missão de Uso. As solicitações de uso do lago e seu entorno do ano de 2010 
estão relacionadas na Tabela 32.
Tabela 32 - Total de solicitações de uso do Lago e seu entorno

Identificação Quantidade
Não autorizadas 72
Autorizadas 
Aguardando regularização de pendências 11
Aprovado o trâmite do projeto 74
Finalizadas – Termo de Permissões de Uso 13
Em processo de análise   0
Total de Solicitações   170
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3.5  Fiscalização ambiental e sociopatrimonial

3.5.1    Introdução

Com fins de atendimento ao ofício Nº 212/2001 da ANEEL, em agosto de 
2002, a UHE Itá deu início ao serviço de fiscalização ambiental e Sociopatri-
monial do reservatório, tendo como objetivo a coibição dos usos inadequa-
dos e ocupações clandestinas nas áreas de propriedade da concessão, bem 
como a implementação de uma vigilância constante nas áreas de preservação 
permanente e reservatório.

3.5.2  Desenvolvimento

A Fiscalização nas áreas de concessão da UHE Itá segue as diretrizes do Plano 
de Gestão Ambiental e Socio patrimonial – PGASP, do Manual de Gestão 
Ambiental e Sociopatri monial – MGASP e do Plano Diretor do Reservatório 
e seu Entorno, documentos que descrevem o escopo e os procedimentos 
para execução da atividade de fiscalização. O serviço de fiscalização das áreas 
de concessão segue os seguintes procedimentos:

−	 Vistorias semanais, por água e/ou por terra, nas de concessão onde o 
plano diretor do reservatório estabelece zonas e regramento. Nesses 
locais são observados a ocorrência de usos irregulares e o zoneamento 
proposto no plano. Para facilitar o cumprimento do plano de vistoria o 
reservatório foi subdivido por trechos.

−	 Vistorias programas por assuntos específicos, tais como macrófitas, 
taludes, conservação da cerca de isolamento dos plantios de mudas e 
outros. 

−	 São realizadas vistorias eventuais para atender denúncias e demandas 
estratégicas.

−	 Identificação e registro das ocorrências, conforme apresenta na Tabela 
32, de acordo com a sua característica: 

−	 Ambiental: degradação ambiental em área de APP. Constatada a 
irregularidade de natureza ambiental (pertinente para APP - Áreas de 
Preservação Permanente), o documento é encaminhado aos órgãos de 
fiscalização ambiental (formalizado pela Tractebel)

−	 Patrimonial: invasão de áreas remanescentes. Constatada a irregularidade 
é realizado o levantamento dos dados (Registro fotográfico (conforme 
apresentado ao final), informações do infrator, propriedade, descrição 
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do fato, testemunhas e coordenadas geográficas), para posterior 
registro da ocorrência no sistema Geoweb RO em formulário específico 
(RO-11 Uso e Ocupação Irregular). O encaminhamento dos registros 
é realizado de acordo com a natureza da irregularidade, cada qual com 
suas medidas de correção:

−	 Processo de acordo amigável

−	 Emissão de Notificação Extrajudicial

−	 Ação Judicial

3.5.3   Resultados
Tabela 33 - Registros de Ocorrência emitidos em 2010

Registro Quantidade
RO-01 Abalroamento, Naufrágio 1
RO-02 Acidente com Produto Perigoso -
RO-03 Incêndio Florestal 1
RO-04 Afogamento 2
RO-05 Ocorrência Envolvendo a Ictiofauna 1
RO-06 Contaminação por Efluentes -
RO-07 Contaminação por Resíduos Sólidos 2
RO-08 Deslizamento de Taludes Marginais 1
RO-09 Cheias Extraordinárias -
RO-10 Proliferação de Macrófitas 1
RO-11 Uso Irregular das Margens 66
RO-14 Ocorrências Gerais 2

TOTAL 77

Tabela 34 - Resumos Executivos emitidos em 2010 

Registro Quantidade
RE-02 Vistoria Técnica 41
RE-03 Acompanhamento Técnico 08
RE-04 Vistoria Complementar 75

TOTAL 124
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Gráfico 52- Registros de Ocorrência de Uso Irregular das Margens (RO 11) emitidos em 
2010. Percentual de ocorrência em cada município

Gráfico 53 - Irregularidades identificadas nos Registrosde Ocorrência (RO 11) emitidos em 2010 (%)
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Figura 23 – Registro fotográfico
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RELACIONAMENTO
COM A SOCIEDADE

1. Introdução

Estabelecer relacionamento harmônico com a comunidade local e principais 
partes interessadas, tornando-as parceiras no uso das águas (geração de em-
prego, renda e lazer) e na vigilância necessária à obtenção e manutenção da 
melhor qualidade ambiental possível.

2.   Atividades desenvolvidas

2.1    Linha Verde – 0800

A Linha Verde (0800 645 5800) foi criada pelo Consórcio Itá em 2004, como 
forma de comunicação entre a comunidade e o Consórcio Itá, através do 
CDA.  O serviço é gratuito e funciona de Segunda a Sexta das 09:00 as 12:00 
e das 13:30 as 17:00 horas. Todas as ligações são registradas e são fornecidos 
esclarecimentos aos solicitantes. Em 2007, o “0800” foi integrado ao Projeto 
Vizinhos do Lago, e as demandas hoje do 0800, são respondidas pelo respon-
sável pelo Projeto Vizinhos do Lago.
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2.2   Apoios às comunidades

O Consórcio Itá, através de participação ativa em eventos específicos,, 
busca identificar problemas da população do entorno do lago, bem como 
prestar assistência técnica na área de meio ambiente. Parte desses eventos 
são copatrocinados pelo Consórcio Itá através da cessão de espaço ou apoio 
financeiro.

Destacam-se os seguintes beneficiados em eventos específicos:

−	 Polícia Militar de Itá/SC;

−	 Mestrandos UFSC – laboratório de ictiologia;

−	 Prefeitura Municipal de Itá/SC;

−	 Conselho de desenvolvimento urbano do município de Itá/SC.

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

2.3   Projetos Vizinhos do Lago

O Projeto “Vizinhos do Lago” tem como objetivo principal promover a co-
municação entre lindeiro e o Consórcio Itá, de forma rápida e trajnsparente. 

A Linha Verde foi disponibilizada para atender às demandas das pessoas ca-
dastradas no projeto “Vizinhos do Lago”. Desde o inicio do Projeto, em 2008, 
já foram mais de 700 comunicações, o que equivale a quase 60% das ligações 
recebidas pela Linha Verde.

Toda comunicação está sendo feita através de um representante do Projeto 
que tem como meta responder a todos os questionamentos efetuados, sejam 
eles pelo 0800, por carta ou pessoalmente. Pretende-se que o processo de 
comunicação seja dinâmico e rápido. Esse projeto visa:

−	 Estabelecer comunicação freqüente com o lindeiro;

−	 Monitorar o fluxo de correspondências encaminhadas pelos lindeiros 
ao empreendedor, de forma que as mesmas sejam respondidas no 
menor espaço de tempo possível;

−	 Comunicação sobre temas relacionados ao empreendimento que 
possam ser de interesse dos lindeiros;

UHIT.indd   148 28/04/2011   14:57:42



149USINA HIDRELÉTRICA ITÁ
Relacionamento com a Sociedade

−	 Promover o uso do 0800 como instrumento de comunicação 
transparente entre o Consórcio Itá e os lindeiros.

Principais processos desenvolvidos:

−	 Atualização de informações relativas aos proprietários e ocupantes;

−	 Visita às propriedades para coleta de informações e explanações sobre 
o projeto;

−	 Distribuição de brindes com o contato do Projeto Vizinhos do Lago 

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

−	 Participação em alestras sobre legislação ambiental juntamente com as 
Polícias Ambientais e em comunidades lindeiras.

−	 Identificação de eventuais demandas;

−	 Esclarecimentos e informações ao lindeiro vizinho;

Gráfico 54 – Demandas Mensais

Gráfico 55 – Demandas Acumuladas
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2.4   Doações de veneno de formigas a população lindeira

A área no entorno do lago da Usina Itá é atingida pela infestação por formi-
gas. Convênios foram firmados com as prefeituras dos municípios lindeiros 
para fornecimento gratuito de iscas formicidas. Anualmente cerca de duas 
toneladas de iscas são fornecidas.

2.5  Apoios ao desenvolvimento regional

Em 2010 foram destinados R$ 180 mil, que serão utilizados na divulga-
ção turística dos municípios lindeiros ao reservatório. O consórcio Itá vem 
apoiando as ações definidas no Regional de Desenvolvimento Integrado, 
documento elaborado pela AMULBI (Associação dos Municípios Lindeiros 
à Barragem de Itá). Esse plano tem como objetivo principal o fomento às 
atividades de turismo e agronegócios na região. 

2.6  Treinamento GEOWEB

No dia 24 de novembro a equipe de colaboradores da Usina Hidrelétrica Ma-
chadinho e integrantes do IBAMA, FATMA, FEPAM e Polícias Ambientais 
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul estiveram reunidos para participar de 
um treinamento sobre a operacionalização do sistema de GEOWEB.

Esta ferramenta irá proporcionar, aos órgãos ambientais, mais agilidade, precisão 
e transparência na consulta de informações sobre os registros de ocorrência am-
bientais na área do entorno dos reservatórios de Machadinho, Itá e Passo Fundo

Esta ferramenta é utilizada para o gerenciamento das atividades de patrimônio 
e meio ambiente das usinas hidrelétricas que são operadas pela Tractebel Ener-
gia, além de trazer maior agilidade e precisão às informações consultadas, busca 
promover a transparência com órgãos de fiscalização e licenciamento ambiental. 

Figura 24 – Treinamento GEOWEB
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2.7  Vistoria Técnica IBAMA

Entre os dias 23 e 25 de novembro a equipe técnica do IBAMA (RS) esti-
veram nas Usina Hidrelétrica Itá e Machadinho com o objetivo de realizar 
vistoria técnica, participação no treinamento da ferramenta “Geoweb” e na 
SEMAS 2010 (Semana de Meio Ambiente e Sustentabilidade) nas Usinas Hi-
drelétricas Itá e Machadinho.

Figura 25 – Vistoria do IBAMA

2.8  IV Semana de Meio Ambiente e Sustentabilidade

A SEMAS 2010 – Semana do Meio Ambiente e Sustentabilidade envolveu os 
colaboradores das Usinas Hidrelétricas Machadinho, Itá e Passo Fundo, além 
de autoridades e lideranças dos municípios da área de abrangência das usi-
nas, ocorreu nos dias 25 e 26 de novembro no Centro de Eventos da cidade 
de Piratuba – SC.

Durante os dois dias, o evento contou com um público de 180 pessoas nos 
cursos/palestras e 500 pessoas nos eventos culturais. Ocorreram palestras e 
oficinas relacionadas ao tema, atividades culturais além da I Mostra Fotográ-
fica da Biodiversidade nas áreas de atuação da Tractebel Energia.

Em sua quarta edição, a Semas teve como tema: a Biodiversidade e o De-
senvolvimento Regional. A iniciativa é realizada no intuito de relacionar a 
sociedade e os colaboradores para conscientização sobre questões de susten-
tabilidade no âmbito ecológico, social econômico.

Durante a programação três palestras principais foram ministradas: Plano 
de Uso e Conservação do Entorno de Reservatórios da CEEE GT e seus as-
pectos sociais, com Luis Airton Ferret (CEEE); a palestra Experiências de 
Pagamentos por Serviços Ambientais no Brasil, com Cláudio Klemz (The 
Nature Conservancy – TNC) e a palestra Biodiversidade X Negócios: con-
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correntes ou aliados? com Luis Fernando Laranja (Ouro Verde Amazônia).  
Paralelo ao evento também foram realizadas oficinas de Elaboração de Pro-
jetos Sociais, Ambientais e Culturais e Elaboração de Plano de Negócios. 
Uma das atrações do evento foi o show humorístico Be & Thovens.

Figura 26 - Programação do evento
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Figura 27 – Atividades durante a IV SEMAS
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RELATÓRIO ANUAL UHE ITÁ

Síntese do atendimento às Condicionantes da 

Licença de Operação nº 68/99 (2a Renovação)

SITUAÇÃO EM ABRIL 2011

CONDIÇÕES GERAIS

Nº Descrição da Condicionante

1.1

Esta licença deverá ser publicada em conformidade com a Resolução N.º 006/86 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que cópias das 
publicações deverão ser encaminhadas ao IBAMA.

Situação Atendimento

A renovação da L.O. foi publicada nos 
seguintes jornais:
Zero Hora/RS - dia 9/11/2010
Diário Catarinense/SC - dia 9/11/2010
Jornal Sentinela de Itá/SC - dia 13/11/2010
Diários Oficiais do Santa Catarina - dia 10/11/2010
Diários Oficiais do Rio Grande do Sul - dia 10/11/2010

CONDICIONANTE ATENDIDA 

Nº Descrição da Condicionante

1.2

O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e 
as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar está licença, caso 
ocorra:

•	 violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
•	 omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a 

expedição da licença;
•	 graves riscos ambientais e de saúde;   

Situação Atendimento

O empreendedor toma ciência e assume 
a responsabilidade pela fidelidade das 
informações sobre a situação de atendimento às 
condicionantes da Renovação da L.O.

CONDICIONANTE ATENDIDA

Nº Descrição da Condicionante

1.3

A emissão desta Licença não exime o empreendedor da obtenção de outras 
autorizações / licenças junto a outros órgãos, porventura exigíveis.

Situação Atendimento

O empreendedor toma ciência e afirma possuir 
todas as autorizações / licenças porventura 
exigíveis por outros órgãos.

CONDICIONANTE ATENDIDA
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Nº Descrição da Condicionante

1.4

Qualquer alteração das especificações do projeto ou da finalidade do 
empreendimento deverá ser precedida da anuência do IBAMA;

Situação Atendimento

O empreendedor toma ciência da obrigação 
em obter anuência do IBAMA para qualquer 
alteração das especificações do projeto ou 
finalidade do empreendimento.

CONDICIONANTE ATENDIDA

Nº Descrição da Condicionante

1.5

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

Situação Atendimento

O empreendedor possui procedimento de 
comunicação com principais partes interessadas 
na ocorrência de cenários de emergência 
ambiental. 

CONDICIONANTE ATENDIDA

Nº Descrição da Condicionante

1.6

Os prazos previstos nas Condições Específicas abaixo relacionadas somente 
poderão ser alterados mediante motivação justificada pelo empreendedor e 
aprovação formal da DILIC/IBAMA;

Situação Atendimento

O empreendedor toma ciência da obrigação 
em cumprir com o prazos relacionados nas 
condicionantes específicas, bem como a 
necessidade de aprovação formal pelo DILIC/
IBAMA se houver necessidade de prorrogação 
de algum destes prazos.

CONDICIONANTE ATENDIDA

Nº Descrição da Condicionante

1.7

A Renovação desta Licença deverá ser requerida num prazo mínimo de 120 (cento 
e vinte) dias antes do término de sua validade.

Situação Atendimento

O empreendedor possui procedimento interno 
no qual estabelece a verificação periódica de 
atendimento de requisitos legais, inclusive 
prazos para requerimento das licenças 
ambientais. 

CONDICIONANTE ATENDIDA
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CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Nº Descrição da Condicionante

2.1

Dar continuidade aos programas ambientais, a seguir relacionados, atendendo 
também às recomendações contidas no Parecer Técnico Nº 027/2010 - NLA/
SUPES/IBAMA/RS:

Situação Atendimento

Os programas ambientais estão em andamento. 
As recomendações adicionais que constam no 
Parecer Técnico Nº 027/2010 serão atendidas 
ao longo do período de vigência da L.O. e 
informadas nos relatórios anuais ao IBAMA.  

EM ATENDIMENTO

Nº Descrição da Condicionante

2.1.1

Climatologia: Manter as estações de monitoramento de Itá e de Marcelino Ramos.

Situação Atendimento

Monitoramento climatológico em andamento. 
Em 2011 está prevista a revisão da rede 
climatológica, conforme proposta sugerida 
no relatório de Atividades Ambientais e 
Sociopatrimoniais (renovação da LO 2008).

EM ATENDIMENTO
Capítulo 1

Nº Descrição da Condicionante

2.1.2

Sismologia

Situação Atendimento

Monitoramento sismológico em andamento.
 EM ATENDIMENTO 

Capítulo 2

Nº Descrição da Condicionante

2.1.3

Estabilidade de Taludes Marginais: Executar inspeções periódicas de campo, 
realizando as intervenções que se fizerem necessárias.

Situação Atendimento

Continuam as vistorias de campo nos pontos 
com baixa atividade erosiva das margens, 
priorizando o ponto “F”.

EM ATENDIMENTO
Capítulo 3
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Nº Descrição da Condicionante

2.1.4

Hidrossedimentologia: Realizar a topobatimetria completa do reservatório a cada 
dois anos, e o monitoramento hidrossedimentológico a cada três meses, com 
abrangência mínima de 70% da bacia contribuinte ao reservatório, além de mais 
um ponto à jusante.

Situação Atendimento

Continuam a operação e manutenção da rede 
de estações hidrossedimentológicas com 
abrangência de cerca de 73% da área do 
reservatório. A topobatimetria completa será 
realizada em 2012.

EM ATENDIMENTO
Capítulo 4

Nº Descrição da Condicionante

2.1.5

Águas superficiais.

Situação Atendimento

Monitoramento da qualidade da água superficial 
em andamento e são analisados os parâmetros 
físico-químicos sugeridos no Parecer Técnico Nº 
027/2010.

EM ATENDIMENTO 
Capítulo 5

Nº Descrição da Condicionante

2.1.6

Macrófitas Aquáticas.

Situação Atendimento

Monitoramento das macrófitas em andamento 
e, quando necessário, é executado o controle 
mecânico.

 EM ATENDIMENTO
Capítulo 6

Nº Descrição da Condicionante

2.1.7

Ictiofauna:
a) Dar continuidade ao monitoramento da ictiofauna, especificamente no 
levantamento das espécies e distribuição de ovos e larvas, com periodicidade 
sazonal (período quente e frio) apresentando, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
a localização georreferenciada dos pontos de monitoramento, discriminando os 
locais de desova;

Situação Atendimento

O monitoramento da ictiofauna em andamento. A 
informação da localização georreferenciada dos 
pontos de monitoramento foi enviada ao IBAMA 
pelo ofício CE AMA-0002/2011 de 25 de março 
de 2011.

 EM ATENDIMENTO
Capítulo 7
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Nº Descrição da Condicionante

2.1.7

b) Realizar estudo que verifique eventuais efeitos da flutuação dos níveis do 
reservatório, durante o período do defeso da piracema, sobre as ovas depositadas 
em ambientes nas margens do reservatório da UHE Itá;

Situação Atendimento

Será realizada reunião com IBAMA para 
apresentação de proposta para atendimento 
desta condicionante, conforme acordo firmado 
em reunião realizada em 28 de março de 2011.

EM ATENDIMENTO 

Nº Descrição da Condicionante

2.1.7

c) Dar continuidade ao programa de repovoamento da bacia do Rio Uruguai com 
espécies nativas de peixes, desenvolvido em convênio com as Bases Avançadas 
de Pesquisa em Chapecó e Painel, promovendo também a participação dos 
Órgãos Estaduais de Meio Ambiente na execução das solturas;

Situação Atendimento

Para as ações de repovoamento são convidados 
os órgãos estaduais de licenciamento, 
fiscalização e a comunidade local. Permanecem 
conveniadas as bases avançadas do IBAMA 
Chapecó e Lages. 

EM ATENDIMENTO
Capítulo 7

Nº Descrição da Condicionante

2.1.7

d) Realizar as solturas de peixes com prévia autorização do IBAMA, priorizando 
as áreas que permitam o recrutamento;

Situação Atendimento

Os eventos de soltura de peixe são realizados 
com prévia autorização do IBAMA e próximo 
aos locais favoráveis ao recrutamento.

EM ATENDIMENTO
Capítulo 7

Nº Descrição da Condicionante

2.1.8

Processos erosivos no talude à jusante do vertedouro 1 (em substituição ao 
programa ambiental Recomposição de área da obra): 
Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, a readequação do projeto de 
engenharia a ser implantado, incluindo a justificativa, bem como o cronograma de 
execução para solucionar os processos erosivos no talude da margem esquerda 
do rio Uruguai, à jusante do Vertedouro 1;

Situação Atendimento

Foi solicitado prorrogação do prazo para 
readequação do projeto de recuperação do talude. 
Conforme ofício CE AMA 002/2011 de 25/03/2011, 
protocolado sob o nº 02023.001382/11-91.

 

 EM ATENDIMENTO
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Nº Descrição da Condicionante

2.1.9

Consolidação da Faixa Ciliar:

a) Dar continuidade ao programa de recuperação da faixa de preservação 
permanente, realizando o acompanhamento de sua manutenção pelo período de 
quatro anos após o plantio;

Situação Atendimento

Estão sendo realizadas as manutenções nas 
cercas, replantio das mudas danificadas e tratos 
culturais. Esta atividade é realizada pela Central 
de Manutenção do Reservatório.

EM ATENDIMENTO
Capítulo 9

Nº Descrição da Condicionante

2.1.9

Consolidação da Faixa Ciliar:

b) Propor, no prazo de 90 (noventa) dias, procedimentos que visem à conservação 
da Área de Preservação Permanente - APP, independente da variável temporal;

Situação Atendimento

As ações que visam consolidar a APP foram 
informadas ao IBAMA através do ofício CE 
AMA-0002/2011. A continuidade destas ações 
será informada nos relatórios anuais. 

CONDICIONANTE ATENDIDA

Nº Descrição da Condicionante

2.1.10

Comunicação Social e Educação Ambiental: 

Apresentar um sistema de avaliação (qualitativa e quantitativa) das ações 
educativas e elaborar, dentro do Programa de Educação Ambiental, os seguintes 
projetos específicos, de acordo com o "Roteiro para a Elaboração de Projetos de 
Educação Ambiental":

Situação Atendimento

A avaliação das ações educativas será 
realizada a partir de 2011 e de acordo com 
o "Roteiro para a Elaboração de Projetos de 
Educação Ambiental".

CONDICIONANTE NÃO 
INICIADA
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Nº Descrição da Condicionante

2.1.10

a) Faixa Ciliar e Macrófitas Aquáticas, envolvendo os proprietários das áreas 
lindeiras. Abordar a necessidade de manutenção das cercas que isolam as 
áreas em recuperação, protegendo-as do pisoteio do gado e sensibilizar sobre o 
problema relativo à proliferação das macrófitas, podendo ser integrado ao TSGA - 
Projeto Tecnologias Sociais para a Gestão da Água;

Situação Atendimento

Estão sendo realizadas as seguintes ações: 
programas de rádio; informes periódicos no 
site do CDA. Em 2011 será elaborada cartilha 
informativa sobre macrófitas aquáticas. Também 
serão realizadas reuniões de sensibilização 
com prefeituras lindeiras sobre as questões 
relativas ao saneamento ambiental. 

  EM ATENDIMENTO
Capítulos 6 e 9

 

Nº Descrição da Condicionante

2.1.10

b) Ictiofauna, dando continuidade à proteção das áreas referentes aos principais 
locais de desova. Caso sejam identificados pescadores profissionais da região, 
incluí-los como sujeitos da ação educativa;

Situação Atendimento

Foram identificados os pescadores profissionais 
da região e será elaborado projeto de Educação 
Ambiental no segundo semestre de 2011, para 
início de aplicação em 2012.

 EM ATENDIMENTO
Capítulo 7

Nº Descrição da Condicionante

2.1.10

c) Programas de Formação de Educadores Ambientais - PFEA, elaborado e 
implementado pelo Consórcio de Machadinho, no contexto do Programa de 
Educação Ambiental da Usina Hidrelétrica de Machadinho. O PFEA deverá ser 
adaptado ao contexto da UHE Itá, envolvendo também as comunidades lindeiras 
com a participação de lideranças comunitárias, ONGs, etc.

Situação Atendimento

Iniciada em março de 2011 a nova turma do 
PFEA abrangendo municípios do entorno da 
UHE Itá.

 EM ATENDIMENTO
Capítulo 10
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Nº Descrição da Condicionante

2.2

Apresentar, até 30 de abril de cada ano, relatórios completos (meio digital) e 
relatórios
consolidados (meio digital e impresso) de todos os programas ambientais;

Situação Atendimento

Relatórios serão entregues anualmente e até 30 
de abril. 

EM ATENDIMENTO

Nº Descrição da Condicionante

2.3

Dar continuidade ao Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade 
da Água, na malha amostral atual, com frequência trimestral e para a volta do rio 
Uvá, com frequência mensal, considerando as Resoluções CONAMA Nº 274/2000 
e 357/2005, com a finalidade de avaliar os usos múltiplos atuais e futuros do 
reservatório;

Situação Atendimento

O monitoramento da qualidade das águas 
superficiais está em andamento e permanecem 
os atuais pontos de amostragem e freqüências 
estabelecidas. Os resultados são comparados 
com os parâmetros legais citados nesta 
condicionante.  

 EM ATENDIMENTO
Capítulo 5

Nº Descrição da Condicionante

2.4

Realizar vertimento mínimo de 500 m³/s, durante 01 hora, quando for apresentada 
a condição de pH abaixo de 6.0 ou acima de 9.0 e, necessarimente, somada à 
condição de oxigênio dissolvido superior a 110,0 % de saturação;

Situação Atendimento

Os verti mentos estão sendo realizados de 
acordo com os parâmetros estabelecidos nesta 
condicionante.

 EM ATENDIMENTO
 

Nº Descrição da Condicionante

2.5

Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, a situação atual das permissões de 
uso, por propriedade e por município, conforme o Plano Diretor do Reservatório da 
UHE Itá e seu Entorno e a legislação ambiental atual aplicável ao mesmo

Situação Atendimento

A situação das permissões de uso foi enviada 
pelo Consórcio Itá ao IBAMA, em janeiro de 
2011, e através do relatório “Solicitações par uso 
da borda do reservatório da UHE Itá – Situação 
em 31/12/2010” 

  EM ATENDIMENTO
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Nº Descrição da Condicionante

2.6

Dar continuidade aos convênios com as Polícias Ambientais do Rio Grande do Sul 
e de Santa Catarina, tendo por finalidade a otimização das ações de fiscalização;

Situação Atendimento

Permanecem os convênios com as Polícias 
Ambientais do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina.

EM ATENDIMENTO
Capítulo 13

Nº Descrição da Condicionante

2.7

Apresentar, a cada dois anos, relatório referente à cobertura vegetal, 
suscetibilidade à erosão e uso e ocupação do solo da Área de Preservação 
Permanente - APP variável da Usina Hidrelétrica Itá. Os estágios sucessionais 
da vegetação e as diferentes classes de uso do solo deverão ser a partir 
do processamento de imagens, discriminados, quantificadose vetorizados 
em arquivos digitais passíveis de exportação para o sistema ArcGIS, com a 
correspondente avaliação da dinâmica temporal;

Situação Atendimento

O mapeamento do uso do solo no entorno 
do reservatório foi entregue ao IBAMA em 
19/04/2011, por meio do ofício CE AMA 005/2011, 
sob protocolo 02023001822/11-92.

EM ATENDIMENTO

Nº Descrição da Condicionante

2.8

Mapear e quantificar os pontos de intervenções antrópicas irregulares na Área 
de Preservação Permanente - APP do Reservatório da UHE Itá, em escala não 
inferior a 1:100.000, descrevendo as medidas necessárias para a sua adequação 
em relação à legislação ambiental, encaminhando a IBAMA relatório, no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias;

Situação Atendimento

Não foram identificados “pontos de intervenção 
antrópica irregulares na área de preservação 
permanente - APP” caracterizados como fontes 
poluidoras (suinocultura, avicultura, fábricas e 
outros), conforme consenso da reunião com 
técnicos do IBAMA a qual foi realizada em 28 de 
março de 2011. Informado pelo ofício CE AMA 
005/2011, sob protocolo 02023001822/11-92.  
Os pontos de usos irregulares não poluentes, 
são identificados pela Fiscalização Ambiental e 
Sociopatrimonial da UHE Itá através de Registros 
de Ocorrência (RO), os quais são encaminhados 
aos órgãos competentes caso não sejam 
solucionados extrajudicialmente.  

CONDICIONANTE ATENDIDA 
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Nº Descrição da Condicionante

2.9

Implementar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o projeto de georreferenciamento 
das árvores matrizes de sementes do Horto Botânico, apresentando os resultados 
anualmente, junto ao relatório consolidado dos programas ambientais;

Situação Atendimento

A atividade de cadastramento e 
georreferenciamento está em andamento, bem 
como vem sendo ampliada a quantidade de 
matrizes de cada espécie. Foi enviado relatório 
pelo Consórcio Itá ao IBAMA em dezembro de 
2010.

EM ATENDIMENTO
Capítulo 8

 

Nº Descrição da Condicionante

2.10

Confeccionar e instalar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, placas indicativas 
da Área de Preservação Permanente - APP do Reservatório da UHE Itá, nos 
acessos de uso público.

Situação Atendimento

Foi entregue ao IBAMA, por meio do ofício CE 
AMA 005/2011 (protocolo 02023001822/11-92), 
relatório informativo sobre a instalação das 
placas indicativas da APP do reservatório.

CONDICIONANTE ATENDIDA
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