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INTRODUÇÃO

 O presente Relatório tem como objetivo fundamental 
apresentar, de modo sistemático e de fácil compreensão a to-
das as partes interessadas, as atividades desenvolvidas na área 
de gestão ambiental, sociopatrimonial e de relacionamento com 
a sociedade, referentes à operação da Usina Hidrelétrica Itá, 
em cumprimento às condicionantes da Licença de Operação nº 
68/99, emitida em 1999 e renovada em 20 de outubro de 2010.
 Por partes interessadas, entende-se, primordialmente, o 
Poder Público, expresso pelo Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), autarquia 
federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente responsável 
pelo licenciamento da Usina Hidrétrica Itá. Cabe ao Poder Pú-
blico a função de controlar, monitorar e fiscalizar as ações que 
interferem nos recursos naturais 
 Além de cumprir as exigências do licenciamento junto ao 
Poder Público, o Consórcio Itá pretende, através deste Relatório, 
compartilhar as informações à respeito da gestão ambiental e 
sociopatrimonial desenvolvidas pela Tractebel Energia com ou-
tras partes interessadas, principalmente localizadas na área de 
influência do empreendimento.
 Cabe ressaltar ainda que a Usina Hidrelétrica Itá, desde 
o ano de 2002, desenvolve suas atividades com base no seu Pla-
no de Gestão Ambiental e Sociopatrimonial Corporativo - PGASP 
e que, desde 2004, tem certificado seu Sistema Integrado de 
Gestão da Qualidade e Meio Ambiente segundo os padrões da 
NBR ISO 14.001 e 9.001 e OHSAS 18.001.
 Importante esclarecer que atividades da Usina Hidrelé-
trica Itá como o monitoramento das águas superficiais, monito-
ramento e manejo da ictiofauna, monitoramentos de hidrosse-



dimentologia, de climatologia, de hidrologia e de sismologia são 
desenvolvidas em conjunto com a Usina Hidrelétrica Machadi-
nho, já que se tratam de aproveitamentos localizados em áreas 
contíguas na bacia hidrográfica do rio Uruguai e ambas operadas 
pela Tractebel Energia. A gestão integrada desses programas 
representa uma série de vantagens não só em termos práticos 
quanto à sua operacionalização, mas principalmente em relação 
aos resultados mais consistentes, aspectos evidenciados no pre-
sente documento.

 O escopo deste Relatório está dividido em quatro partes:
 

• Parte I - Gestão Ambiental
• Parte II - Gestão Patrimonial
• Parte III - Relacionamento e Comunicação com a Sociedade
• Parte IV – Condicionantes



GESTÃO 
AMBIENTAL





1. INTRODUÇÃO

 Os estudos de clima realizados na área de influência 
da Usina Hidrelétrica Itá, durante o ano de 2012, tiveram por 
objetivo analisar o padrão de clima predominante na região e 
investigar possíveis alterações do clima na referida área. 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

 A análise do clima foi elaborada a partir do monito-
ramento das condições diárias de tempo no sul do Brasil e dos 
dados das estações meteorológicas conforme a Tabela 1.1. Para 
a verificação de possíveis anomalias dos principais elementos do 
clima da área foram utilizados dados da estação convencional de 
Campos Novos. 
 Para a coleta de dados quantitativos e principalmente 
qualitativos, foi efetuada, neste período, a manutenção das es-
tações conforme o item 2.1. Cabe ressaltar que a rede de moni-
toramento é integrada para análise das condições meteorológi-
cas das usinas hidrelétricas Itá e Machadinho.

Tabela 1.1 – Informações das estações meteorológicas.

MONITORAMENTO
CLIMÁTICO1CONDICIONANTE 2.1.1 DA

LO No 68/99
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2.1 MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS

 Para manter as estações meteorológicas em operação e 
obter os dados tanto em quantidade, quanto em qualidade, foi 
efetuada, neste período, a manutenção das estações, conforme 
a Tabela 1.2. 
 Nas estações meteorológicas automáticas de Celso Ra-
mos, Concórdia, Barragem Itá e Barragem Machadinho foram 
realizadas visitas rotineiras para serviço de manutenção de 
equipamentos e do local (limpeza do terreno), num total de 27 
visitas durante o ano de 2012, conforme a Tabela 1.2.

Tabela 1.2 – Quantidade de visitas técnicas realizadas durante o ano de 2012.

2.2 MONITORAMENTO DOS DADOS

 Os dados diários registrados nas estações meteorológi-
cas de Celso Ramos, Concórdia, Barragem Itá e Barragem Ma-
chadinho foram analisados e disponibilizados mensalmente, na 
forma de gráficos e tabelas, conforme metodologia própria. A 
partir destes, foi avaliada a influência dos sistemas atmosféricos 
que atuaram no sul do Brasil em cada elemento climático das 
estações analisadas. 
 Para a elaboração deste Resumo Executivo foram anali-
sadas as condições atmosféricas na área de influência da Usina 
e os seguintes elementos do clima: médias e totais mensais e 
anomalias mensais de precipitação, temperatura e umidade do 
ar do ano de 2012.

3. RESULTADOS

 O comportamento da precipitação, na área de in-
fluência da Usina, foi influenciado pelos fenômenos La Niña e 
de bloqueios atmosféricos. O La Niña atuou de janeiro a abril, 
provocando chuvas irregulares, no espaço e no tempo, com to-
tais mensais mais baixos que o normal, conforme Gráfico 1.1. 
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 Em julho predominaram chuvas mais significativas, re-
sultando em totais acima da média, na maioria das estações, 
conforme a Gráfico 1.1. A precipitação apresentou déficit na 
maioria dos meses, devido à presença de bloqueios atmosféri-
cos, mas principalmente, pelo enfraquecimento das instabilida-
des que foi observado, na maioria dos casos, do centro ao norte 
do Rio Grande do Sul e no estado de Santa Catarina.

Gráfico 1.1 - Anomalias de Precipitação

 As temperaturas máximas (Gráfico 1.3) ficaram mais 
elevadas em relação às mínimas (Gráfico 1.2), devido ao enfra-
quecimento dos sistemas instáveis que favoreceram condições 
de ar mais estável e seco, com menos cobertura de nuvens, na 
maioria das tardes, na área de influência da Usina de Itá. Outra 
condição que interferiu nas temperaturas foram os bloqueios, 
que deixaram as temperaturas mais elevadas, especialmente as 
máximas. Nos meses em que houve intensa cobertura de nu-
vens e chuva acima da média em algumas estações (Gráfico 
1.1), como nos meses de junho e julho, as anomalias positivas 
de temperaturas máximas foram modestas (Gráfico 1.3). A ex-
ceção foi Celso Ramos, onde as temperaturas mínimas ficaram 
mais baixas, com anomalias negativas na maioria dos meses 
(Gráfico 1.2). 
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Gráfico 1.2 – Anomalias de Temperatura Mínima.

Gráfico 1.3 – Anomalias de Temperatura Máxima
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 A umidade relativa do ar esteve elevada na maioria das 
manhãs (acima de 90%) e mais baixa no período da tarde, com 
valores em torno dos 50%. Nos dias de tempo mais estável, sob 
domínio de sistemas de alta pressão sobre o continente e em 
condições pré-frontais, a umidade ficou um pouco mais baixa ao 
amanhecer (próximo a 80%) e nas tarde, com o ar mais seco, 
entre 30% e 40%. Embora o ano de 2012 tenha sido mais quen-
te e menos chuvoso, a umidade relativa do ar ficou mais elevada 
na maioria dos meses; no período de abril a agosto e nos me-
ses de outubro e dezembro, resultando em anomalias positivas, 
conforme Gráfico 1.4. Os meses de janeiro, fevereiro e março 
foram os mais secos, especialmente em Barragem Itá. 

Gráfico 1.4 – Anomalias de Umidade Relativa do Ar.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O ano de 2012 foi marcado por chuvas escassas, com 
déficits significativos de precipitação na maioria dos meses. Esta 
condição foi verificada em função do enfraquecimento dos siste-
mas de tempo instável, como as frentes frias e a convecção de 
verão. Este enfraquecimento ocorreu mesmo em condições de El 
Niño que, de modo geral, deixa o tempo mais chuvoso no sul do 
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Brasil. Portanto, predominaram condições de estabilidade, com 
atuações frequentes de massas de ar tropicais e de menos nebu-
losidade no período da tarde, na área de influência da Usina. Em 
alguns meses, a La Niña e os bloqueios atmosféricos reforçaram 
a estabilidade, contribuindo para a ocorrência de chuvas abaixo 
da média e irregulares no tempo e no espaço. Com maior atua-
ção das massas de ar tropicais e menos nebulosidade, especial-
mente no período da tarde, a insolação foi maior, resultando em 
temperaturas mais elevadas, com destaques para as máximas. 
Embora o ano de 2012 tenha sido quente e seco, do ponto de 
vista da precipitação, a umidade relativa do ar ficou mais ele-
vada na maioria dos meses. Isto posto, conclui-se que não foi 
possível identificar alterações do clima associadas a formação do 
lago. 
 Com relação aos dados verifica-se certa similaridade en-
tre os dados das estações analisadas, refletindo na condição de 
que as estações meteorológicas mantêm o seu estado de cali-
bração.  



1. INTRODUÇÃO

 O objetivo desta síntese é apresentar os resultados do 
monitoramento sismológico efetuado na área do reservatório da 
UHE Itá e UHE Machadinho, SC/RS, obtidos na Rede Sismológica 
de Itá e Machadinho – RSIM, entre 18 de outubro de 2011 e 17 
de outubro de 2012. 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

 O estudo sismológico consiste, basicamente, no moni-
toramento das atividades sísmicas naturais e induzidas na área 
de influência dos citados reservatórios. 
Uma planilha de campo, contendo a sequência de tarefas que 
devem ser executadas a cada coleta de dados ou visita à esta-
ção, é preenchida com informações que permitem avaliação do 
desempenho dos equipamentos instalados na estação sismoló-
gica. 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 utiliza-
dos os arquivos “log” (diário do equipamento) gerados pelo softwa-
re de coleta dos dados, onde são apresentadas todas as atividades 
efetuadas pelo digitalizador. Dentre elas, podem ser citadas: con-
trole dos triggers/streams (disparos/classificadores) dos eventos 
registrados, acertos do relógio interno através do GPS, comunica-
ção DAS-DRS externo e funcionamento do sistema de alimentação. 
 As Figuras 2.1 e 2.2 mostram as localizações das esta-
ções sismológicas da RSIM instaladas na área dos reservatórios 
de Ita e Machadinho.

MONITORAMENTO
SISMOLÓGICO2 CONDICIONANTE 2.1.2 DA

LO No 68/99
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Figura 2.1 – Mapa de localização das estações da RSIM – reservatório da UHE Itá.

Figura 2.2 – Mapa de localização das estações da RSIM – reservatório da UHE Machadinho.
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 As coletas dos dados foram efetuadas por técnicos da 
FUNDAGRO – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sus-
tentável do Estado de Santa Catarina e da Tractebel, mediante 
troca do disco rígido (DRS) e posterior gravação em DVD, que 
foram enviados para o IPT, onde foram efetuados o processa-
mento e a análise dos dados. Com relação aos dados da Estação 
IT9, eles foram disponibilizados na área de FTP da FUNDAGRO 
para que fossem copiados aqueles intervalos que eventualmente 
não foram transmitidos em tempo real via telefonia 3G.
 O método de análise utilizado baseia-se nas técnicas 
atualmente empregadas pela Sismologia, desenvolvidas para a 
análise dos dados obtidos por meio de estações sismológicas 
digitais triaxiais, com a utilização de softwares específicos. A 
rotina de análise foi mantida, não ocorrendo perdas que com-
prometessem o acompanhamento do desempenho das estações 
e a interpretação dos registros.
 Cabe ressaltar que as informações deste período estão 
sendo divulgados com um pequeno atraso devido à necessidade 
de adequar os programas de processamento dos dados da Esta-
ção IT9 (a do Projeto BRASIS), que são equipamentos diferentes 
aos que estão em uso nas outras estações da RSIM.

3. RESULTADOS

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

3.1 ÁREA DO RESERVATÓRIO DA UHE ITÁ

 Neste período de análise houve continuidade do registro 
da sismicidade iniciada em 15.12.1999. Foram registrados 53 
sismos, sendo possível a determinação dos epicentros de 29 de-
les, cujas localizações são mostradas na Figura 2.3.
 Os sismos registrados pertencem aos Grupos de epicen-
tros 1,4 e 9, definidos para a sismicidade registrada na área 
deste reservatório.
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Figura 2.3 - Sismicidade na área do reservatório da UHE Itá entre 18.10.2011 e 17.10.2012 
– Grupos de epicentros.

 Para visualização do comportamento temporal da ati-
vidade, quanto ao número de eventos registrados e à energia 
liberada (magnitude) foram construídos os histogramas apre-
sentados nos Gráficos  2.1, 2.2 e 2.3, respectivamente, para os 
Grupos 1, 4 e 9. A variação do nível d’água do reservatório é 
apresentada conjuntamente.
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Gráfico 2.1 – Distribuição temporal do número de eventos, energia liberada e nível do reser-
vatório para a sismicidade na área do reservatório da UHE Itá – Grupo 1.

Gráfico 2.2 – Distribuição temporal do número de eventos, energia liberada e nível do reser-
vatório para a sismicidade na área do reservatório da UHE Itá – Grupo 4
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Gráfico 2.3 – Distribuição temporal do número de eventos, energia liberada e nível do reser-
vatório para a sismicidade na área do reservatório da UHE Itá – Grupo 9

 Na área do Grupo 1 tem-se:

- 21 eventos detectados, com 12 epicentros determinados.
- a maior magnitude foi de 1,5 ML; e
- com relação à distribuição temporal do número de eventos e 
energia liberada tiveram níveis menores e semelhantes ao pa-
drão observado nos últimos 4 anos, respectivamente.
Para o Grupo 4 tem-se:
- 4 eventos detectados, com 2 epicentros definidos; 
- a magnitude máxima de 0,9 ML , e
- que a distribuição temporal apresentou o mesmo comporta-
mento observado nos últimos anos.
No Grupo 9 tem-se:
- 28 eventos detectados, com 15 epicentros definidos;
- a magnitude máxima de 1,4 ML; e
- distribuição temporal apresentou o mesmo comportamento ob-
servado para os eventos do Grupo 1. 



 

USINA HIDRELÉTRICA ITÁ
MONITORAMENTO SISMOLÓGICO 23

 A distribuição do número de eventos em função da mag-
nitude é apresentada no Gráfico 2.4, onde se verifica que a 
maioria deles (76%) continua apresentando magnitudes meno-
res do que 0,5 ML.

Gráfico 2.4 – Distribuição do número de eventos em função da magnitude para a área do 
reservatório da UHE Itá entre 18.10.2011 e 17.10.2012.

 Para o período de 18.10.2011 a 17.10.2012 não ocorreu 
sismo significativo na área, pois a magnitude máxima registrada 
neste período foi bem menor do que 2,5 ML e não houve infor-
mação de novos tremores sentidos pela população local de Mar-
celino Ramos e da análise dos registros das Estações MC1 e IT9 
não tem o registro de sismo com epicentro nesta área.

3.2. SISMOS REGIONAIS NATURAIS

 A RSIM entre 18.10.2011 e 17.10.2012 registrou 5 even-
tos regionais naturais, com magnitudes entre 2,2 e 2,6 na Escala 
Richter, cujos parâmetros e localização são mostrados na Figura 
2.4.
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Figura 2.4 – Parâmetros e localização dos sismos naturais registrados pela RSIM entre 
18.10.2011 e 17.10.2012

 O epicentro do evento registrado em 14.07.2012, situa-
do em Anta Gorda, RS, está aproximadamente a 80 km a Oeste 
de Caxias do Sul, RS. Historicamente, esta área, que abrange 
Caxias do Sul e o seu lado Oeste num raio da ordem de 100 km, 
tem apresentado sismicidade, sendo vários eventos detectados 
pela RSIM.
 A título de ilustração, na Figura 2.5 são mostrados os 
registros obtidos na Estação IT9 dos sismos regionais naturais 
registrados pela RSIM neste período de monitoramento.
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Figura 2.5 – Registros obtidos na Estação IT9 dos sismos regionais registrados pela RSIM 
entre 18.10.2011 e 17.10.2012

 Ressalta-se que os telessismos (eventos com epicentros 
a mais de 1000 km da estação sismológica), embora registrados, 
não são avaliados, porque o estudo visa caracterizar a sismicida-
de ocorrida nas áreas dos Aproveitamentos Hidrelétricos de Itá e 
Machadinho. Aqueles com epicentros no território brasileiro são 
analisados visando contribuir com mais informações para melhor 
caracterização da sismicidade brasileira.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Na área do reservatório da UHE Itá, continuaram sendo 
registrados sismos (53 eventos; 29 epicentros determinados), 
com epicentros na metade inicial do lago, nas áreas definidas 
como Grupos 1,4 e 9, cuja maior magnitude foi de 1,5 ML (76 
% são menores do que 0,5 ML), com uma distribuição temporal 
do numero de eventos e energia liberada com níveis menores e 
semelhantes ao padrão observado nos últimos 4 anos.
 Da análise dos registros das Estações MC1 e IT9, não fo-
ram registrados eventos com epicentros nas proximidades desta 
cidade e também não houve informação de novos tremores sen-
tidos pela população local de Marcelino Ramos.



1. INTRODUÇÃO 

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

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Durante o ano de 2012 foram realizadas 8 séries de 
vistorias programadas de monitoramento de taludes marginais 
nas treze áreas de estabilidade crítica, selecionadas no Moni-
toramento da Estabilidade dos Taludes Marginais (Tabela 3.1 e 
Figura 3.1).

MONITORAMENTO DOS
TALUDES MARGINAIS

CONDICIONANTE 2.1.3 DA
LO No 68/993
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Tabela 3.1- Principais pontos do monitoramento

Figura 3.1 – Localização das áreas de monitoramento de taludes marginais ao reservatório 
da UHE Itá
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 A atividade consiste em realizar inspeções visuais perió-
dicas, nas quais verificam-se possíveis indícios de instabilidade, 
como rupturas no solo, inclinação de árvores, erosão, surgências 
de água, etc.

3. RESULTADOS

 No ano de 2012 foram realizadas 8 inspeções conforme 
tabela abaixo.

Tabela 3.2 – Inspeções realizadas

 O detalhamento das inspeções nas 13 áreas monitoradas 
está apresentado a seguir.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012
MONITORAMENTO DOS TALUDES MARGINAIS30

Tabela 3.3 – Detalhamento das inspeções realizadas em 2012. 

 As figuras a seguir ilustram os locais vistoriados.
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Figura 3.2 - Estaca 05 -
Linha Estreito - 
Marcelino Ramos / RS.

Figura 3.3 - Área “D” margem 
direita – Porto Itá / Itá.

Figura 3.5  -
Área “B” Ombreira esquerda  

Dique II / Aratiba.

Figura 3.4 - Área “C”
margem esquerda – 
entrada Rio Novo / Aratiba.

31
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Nas vistorias visuais executadas foram encontrados in-
dícios de erosão marginal nos pontos estacas 01, 03, 04, 05 
e 06. Cabe salientar que estes pontos de erosão são de baixa 
escala e em decorrência do impacto das ondas e flutuação do re-
servatório. As áreas continuarão sendo monitoradas para acom-
panhamento do processo erosivo e eventual intervenção.



1. INTRODUÇÃO 

 O Projeto Operação e Manutenção da Rede de Esta-
ções para o Monitoramento Hidrossedimentológico do Reserva-
tório da Usina Hidrelétrico Itá vêm sendo desenvolvido desde 
janeiro de 2005. As atividades previstas consistem basicamente 
no levantamento de informações hidrossedimentométricas, que 
compreendem medições de descargas líquidas e sólidas e ma-
nutenção das estações, com periodicidade trimestral, além de 
registros linimétricos diários nas seções de régua.
 As medições permitem determinar as curvas-chave das 
descargas líquidas e sólidas afluentes ao reservatório e também 
a curva-chave das vazões liberadas a jusante do aproveitamen-
to pelos seus órgãos de descarga, isto é, pela casa de força e 
pelo vertedouro. A partir das curvas-chave e das observações 
limnimétricas efetuadas nas estações mencionadas pode-se de-
terminar as vazões líquidas e sólidas afluentes ao reservatório 
e defluentes do mesmo. Essas vazões permitem quantificar o 
transporte sólido na bacia hidrográfica e avaliar o assoreamento 
e a vida útil do reservatório.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 As atividades previstas consistem no levantamento de 
informações hidrossedimentométricas nas seguintes estações 
apresentadas na Tabela 4.1.

MONITORAMENTO  
HIDROSSEDIMENTOLÓGICO

CONDICIONANTE 2.1.4 DA
LO No 68/994
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Tabela 4.1 – Relação das estações hidrossedimentométricas monitoradas

 A área de drenagem incremental entre as usinas hidrelé-
tricas de Itá e Machadinho é de aproximadamente 13.000 km2, 
sendo que as três estações monitoradas controlam 73% dessa 
área. Para uma melhor visualização do que se relatou, são apre-
sentadas as figuras 4.1 e 4.2, com a representação em forma 
de diagrama topológico das estações hidrossedimentométricas e 
a espacialização das estações em parte da bacia do rio Uruguai, 
respectivamente.

Figura 4.1 – Diagrama Topológico da bacia do rio Uruguai na região de influência da UHE Itá
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Figura 4.2 – Espacialização das estações fluviométricas para o monitoramento hidrossedi-
mentológico da UHE Itá

3. RESULTADOS

 O monitoramento hidrossedimentológico do reservató-
rio da UHE Itá vem sendo desenvolvido através de campanhas 
periódicas (trimestrais) de medições de descargas líquidas e só-
lidas. A Tabela 4.2 apresenta o número de medições realizadas 
nas estações hidrossedimentométricas até dezembro de 2012.

Tabela 4.2 – Resumo da Quantidade de Medições por Estação
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3.1. MEDIÇÕES DE DESCARGAS LÍQUIDAS E SÓLIDAS

 Na sequência são apresentadas, para cada estação, ta-
belas com as medições de descargas líquidas e sólidas realizadas 
em 2012 e gráficos onde são plotadas as referidas medições 
juntamente com suas respectivas curvas-chaves. 

• Seção 5 - Machadinho Jusante (72500000)

 Em 2012, as medições de descarga líquida foram reali-
zadas entre as cotas arbitrárias 37084 cm e 37468 cm, obtendo 
vazões líquidas variando entre 115,43 m3/s e 1.310,96 m3/s. Já as 
descargas sólidas variaram entre 40,89 ton/dia e 733,96 ton/dia 
(Tabela 4.3).

Tabela 4.3 - Resumo das medições na Seção 5 (Machadinho Jusante)

Gráfico 4.1 – Relação Cota x Descarga líquida da estação Seção 5 (Machadinho Jusante)
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Gráfico 4.2 – Relação Descarga líquida x Descarga sólida em suspensão da estação Seção 
5 (Machadinho Jusante)

 Na Figura 4.3 é possível observar a equipe técnica de 
campo realizando o procedimento de medição de descarga líqui-
da.

Figura 4.3 – Seção 5 (Machadinho Jusante): 
medição de descarga líquida no dia 18/10/2012.

• Passo Colombelli (72680000)

 Em 2012, as medições de descarga líquida foram reali-
zadas entre as cotas 43 cm e 148 cm, obtendo vazões líquidas 
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variando entre 8,05 m3/s e 90,65 m3/s. Destas medições, duas 
foram realizadas em cotas altas, obtendo as maiores vazões lí-
quidas até o momento. Já as descargas sólidas variaram entre 
0,90 ton/dia e 119,83 ton/dia (Tabela 4.4).

Tabela 4.4 - Resumo das medições na estação Passo Colombelli

Gráfico 4.3 – Relação Cota x Descarga líquida da estação Passo Colombelli
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Gráfico 4.4 – Relação Descarga líquida x Descarga sólida em suspensão da estação Passo 
Colombelli.

 
 Na Figura 4.4 é possível observar a equipe técnica de 
campo realizando o procedimento de medição de descarga sóli-
da em suspensão.

Figura 4.4 – Passo Colombelli: medição de des-
carga sólida em suspensão no dia 17/10/2012.
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• Ouro (72880000)

 As medições de descarga líquida efetuadas em 2012 fo-
ram realizadas entre as cotas 121 e 203 cm, obtendo vazões 
líquidas variando entre 12,42m3/s e 107,84m3/s. Já as descar-
gas sólidas variaram entre 1,45 ton/dia e 419,29 ton/dia (Tabela 
4.5). 

Tabela 4.5 - Resumo das medições na estação Ouro

Gráfico 4.5 – Relação Cota x Descarga líquida da estação Ouro
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Gráfico 4.6 – Relação Descarga líquida x Descarga sólida em suspensão da estação Ouro

 Na Figura 4.5 é possível observar a equipe técnica de 
campo realizando o procedimento de amostragem de sedimento 
em leito.

Figura 4.5 – Ouro: amostragem de sedimento 
em leito no dia 11/09/2012.
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• Arabutã (73170000)

 Em 2012, a maioria das medições foi realizada entre as 
cotas 155 e 195 cm, obtendo vazões líquidas variando entre 
0,75 m3/s e 16,15 m3/s. Já as descargas sólidas variaram entre 
0,08 ton/dia e 34,60 ton/dia (Tabela 4.6).

Tabela 4.6 - Resumo das medições na estação Arabutã

Gráfico 4.7 – Relação Cota x Descarga líquida da estação Arabutã
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Gráfico 4.8 – Relação Descarga líquida x Descarga sólida em suspensão da estação Arabutã

 Na Figura 4.6 é possível observar a equipe técnica de 
campo realizando o procedimento de amostragem de sedimento 
em leito.

Figura 4.6 – Arabutã: amostragem de sedimento 
em leito no dia 22/03/2012.
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• Itá Jusante (73201000)

 A estação fluviométrica convencional Itá Jusante foi de-
sativada em setembro de 2010 devido ao efeito de remanso pro-
vocado pelo reservatório da UHE Foz do Chapecó, localizado a ju-
sante desta estação. A partir desse período a estação foi mantida 
apenas como linimétrica, não mais como fluviométrica.
 Os valores encontrados nas medições de descargas líqui-
das apresentaram variação de 164,62 m³/s até 4.139,52 m³/s. 
Já as descargas sólidas variaram entre 208,69 ton/dia e 4.011,06 
ton/dia.(Tabela 4.7)

Tabela 4.7 - Resumo das medições na estação Itá Jusante
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Gráfico 4.9 – Relação Cota x Descarga líquida da estação Itá Jusante

 

Gráfico 4.10 – Relação Descarga líquida x Descarga sólida em suspensão da estação Itá 
Jusante
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 A Figura 4.7 apresenta a variação média diária do nível 
do rio durante o período de janeiro a dezembro de 2012.

Figura 4.7 – Variação média diária do nível do rio Uruguai na estação Itá Jusante

 Na Figura 4.8 é possível observar a equipe técnica de 
campo realizando o nivelamento da seção de réguas da estação.

Figura 4.8 – Itá Jusante: nivelamento da seção 
de réguas no dia10/07/2012.
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3.2. ANÁLISE DOS DADOS

 A análise preliminar dos dados medidos (líquido e sólido) 
e registrados (cota) para cada estação hidrossedimentométrica 
permitiu classificar as vazões sólidas específicas das estações 
monitoradas de forma geral como baixa, conforme exposto na 
Tabela 4.8.
 
Tabela 4.8 – Análise dos dados hidrossedimentométricos das estações

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Podemos observar que durante o período de 2012, as 
estações apresentaram valores de produção específica de sedi-
mentos variando entre 11 e 66 t/km2.ano, valores estes classifi-
cados como baixo potencial de produção de sedimentos, confor-
me Classificação de Carvalho (2000), cujo índice de referência 
(Baixo) corresponde a uma produção específica de sedimentos 
menor que 70 t/km2.ano.
 O zoneamento hidrossedimentológico estabelecido pelo 
Diagnóstico das Condições Sedimentológicas dos Principais Rios 
Brasileiros, realizado pelo IPH/UFRGS (Instituto de Pesquisas Hi-
dráulicas) para a Eletrobrás em 1991 (Eletrobrás, 1991), enqua-
dra a bacia da UHE Itá na região limítrofe entre duas áreas (sob 
os códigos S4 e S5), as quais são classificadas com uma produção 
específica de sedimentos que varia entre 75 e 100 t/km2.ano e 
25 e 50 t/km2.ano, respectivamente. Portanto, pode-se constatar 
que a produção de sedimentos nas estações está de acordo com 
o comportamento esperado.





MONITORAMENTO
DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

CONDICIONANTE 2.1.5 DA
LO No 68/995

1. INTRODUÇÃO 

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

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

 A Tabela 5.1 apresenta a localização e a descrição dos 
pontos de monitoramento das águas superficiais e a Figura 5.1 
apresenta o mapa com a localização dos pontos monitorados.
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Tabela 5.1 - Descrição dos pontos monitorados
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Figura 5.1 - Localização dos Pontos de Amostragem.

 Durante o ano de 2012, entre os meses de janeiro e de-
zembro, foram realizadas 12 campanhas mensais de monitora-
mento das águas superficiais, conforme apresentado na Tabela 
5.2. 
 Em campo, foram determinadas a temperatura, oxigênio 
dissolvido, pH e condutividade da água. Além disso, foram cole-
tadas informações para elaboração dos perfis de temperatura e 
oxigênio dissolvido na coluna d’água do reservatório.
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Tabela 5.2 - Data das campanhas realizadas.

 As amostras coletadas foram encaminhadas ao Labora-
tório da ECOLABOR – SP, onde foram realizadas as demais aná-
lises físico-químicas.
 Trimestralmente para todos os pontos e bimestralmente 
para os pontos do reservatório foram realizadas amostragens 
para análise do Fitoplâncton. Trimestralmente também foram 
realizadas amostragens para análise dos Invertebrados Bentôni-
cos nos pontos selecionados e semestralmente, foram realizadas 
amostragens para a análise de Zooplâncton.
 As amostras biológicas coletadas foram encaminhadas 
ao Laboratório de Ecologia de Águas Continentais, IBB/UNESP, 
que procede às análises de identificação das comunidades bioló-
gicas, através de contrato com a FUNDIBIO.
 As figuras a seguir apresentam as atividades de coleta e 
metodologia utilizadas.
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Figura 5.2 -
Coleta superficial no 
Ponto TF (Jan/12).

Figura 5.3 - Coleta superficial 
no Ponto Baln (Jan/12).

Figura 5.5 - Coleta de fitoplâncton 
no Ponto UCa (Fev/12).

Figura 5.4 - Análise de campo 
no Ponto TJJ (Fev/12).

53



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012
MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Figura 5.6 - Análise de campo 
no Ponto TA (Mar/12).

Figura 5.7 - Medição de 
transparência no Ponto UAc 
(Mar/12).

Figura 5.8 - Medição de 
transparência no Ponto TJJ 

(Abr/11).

Figura 5.9 - Coleta de bentos 
no Ponto TQJ (Abr/11).
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Figura 5.10 - Coleta de 
profundidade no Ponto UCa 
(Mai/12).

Figura 5.11 - Coleta superficial 
no Ponto TN (Mai/12).

Figura 5.13 - Presença de algas 
sob a ponte da BR 153 (Jun/12).

Figura 5.12 - Macrófitas no 
rio Fragosos (Jun/12).
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Figura 5.14 - Presença de algas 
no Ponto 01 (Jul/12).

Figura 5.15 - Presença de 
macrófitas no Ponto TFB 
(Jul/12).

Figura 5.16 - Coleta superficial 
no Ponto TQM (Ago/12).

Figura 5.17 - Medição de 
transparência no Ponto 
UJU2 (Ago/12).
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3. RESULTADOS

3.1. PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

 A representação gráfica desses dados é apresentada 
para todos os parâmetros numa análise considerando sua va-
riação absoluta e relativa, e médias obtidas. Além disso, as va-
riações registradas foram representadas e analisadas conforme 
seu comportamento por campanha e por ponto de amostragem, 
e ainda, por níveis de profundidade na coluna d´água.
 A maioria dos parâmetros analisados enquadrou-se na 
Classe II. Praticamente para todos os pontos monitorados o Fós-
foro Total apresentou concentrações superiores às estipuladas 
para águas da Classe II. Já outros parâmetros como o Oxigênio 
Dissolvido, pH, Fósforo total, E. coli e o Nitrogênio Total oca-
sionalmente apresentaram desconformidade com os limites da 
Classe II, quase sempre decorrente de algum evento de precipi-
tação.
 A maioria dos parâmetros analisados enquadrou-se na 
Classe II. Considerando-se o volume de registros obtidos durante 
o ano de 2012, proporcionado pelo evento climático da estiagem 
que ocorreu de forma extensiva ao longo do ano, considera-se 
elevada a ocorrência de concentrações que ultrapassam o limite 
estabelecido para Classe II, para os parâmetros monitorados.
 Os maiores excedentes da Classe II foram registradas no 
período para o pH, o Fósforo total e o Nitrogênio Total para os 
pontos TRGM, TQM, TN em superfície. Destaca-se que o pH ex-
cedeu quase que permanente ao longo do ano na coluna d’água, 
proporcionado em grande parte pela proliferação de algas regis-
trada no corpo do reservatório.

• Análise do Perfil da Coluna D’água

 Nos gráficos 5.1 à 5.8 são apresentados os perfis da 
temperatura e oxigênio dissolvido na coluna d´água do reserva-
tório, por estação do ano, para cada ponto de monitoramento, 
no corpo principal do reservatório. Observa-se que a tempera-
tura da água segue o padrão de variação da temperatura do ar, 
apresentando registros de temperaturas mais altas para as cam-
panhas realizadas nos meses de primavera/verão, e mais baixas 
para as realizadas nos meses de outono/inverno.
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 Para os meses considerados de primavera (out/nov/dez) 
e verão (jan/fev/mar), se evidenciaram condições característi-
cas de estratificação térmica e química da coluna d´água. Os 
perfis identificados são perfis predominantemente clinogrados, 
bem marcados, com a formação de termoclinas e oxiclinas, ge-
ralmente, entre as profundidades de 5 m e 40 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 evidenciado para a coluna d´água do reservatório da 
UHE Itá ocorre com uniformidade para todos os pontos de cole-
ta, embora sua distribuição espacial seja diferenciada no corpo 
do reservatório. O ponto UCa apresenta uma variação de condi-
ções menos acentuada em função de sua menor profundidade, 
que se situa em posição mais a montante do corpo do reserva-
tório.  
 Observa-se que a coluna d’água apresentou-se pouco es-
tratificada na maior parte do ano, independente da sazonalidade 
climática. Salienta-se que também ocorrem níveis mais elevados 
de oxigenação em profundidade, que se relacionam diretamente 
com os períodos de maior vazão afluente para o reservatório.
 De forma geral, percebe-se que o reservatório perma-
nece misturado em diferentes níveis na maior parte do período, 
mostrando-se estratificado com maior estabilidade da coluna 
d’água somente para os meses de verão, com referência ao mo-
nitoramento da coluna d’água do ponto UAc.

Gráfico 5.1 - Perfil de OD do reservatório da UHE Itá para os meses do verão.
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Gráfico 5.2 - Perfil de temperatura do reservatório da UHE Itá para os meses do verão.

Gráfico 5.3 - Perfil de OD do reservatório da UHE Itá para os meses do outono.
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Gráfico 5.4 -Perfil de temperatura do reservatório da UHE Itá para os meses do outono.

Gráfico 5.5 - Perfil de OD do reservatório da UHE Itá para os meses do inverno.
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Gráfico 5.6 - Perfil de temperatura do reservatório da UHE Itá para os meses do inverno.

Gráfico 5.7 - Perfil de OD do reservatório da UHE Itá para os meses da primavera.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012
MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 62

Gráfico 5.8 - Perfil de OD e temperatura do reservatório da UHE Itá para os meses da pri-
mavera.

• Turbidez e Transparência

 Durante o período monitorado registrou-se uma varia-
ção significativa na transparência da água. O comportamento da 
transparência da água nos pontos dos tributários e do reserva-
tório é apresentado nos Gráficos 5.9 (A e B). 
 Observa-se que ocorre um padrão sazonal de variação, 
estando à transparência da água relacionada ao regime hidroló-
gico dos rios tributários e suas respectivas descargas de mate-
rial. Observa-se uma condição anual de baixa transparência da 
coluna d’água e que os maiores valores ocorreram nos meses 
de verão e outono, notadamente para os meses de abril e maio 
para os pontos UJu2, TJJ e UMO.
 No corpo do reservatório a transparência foi baixa na 
maior parte do período monitorado. Os valores registrados indi-
cam o mesmo padrão registrado para os pontos dos rios tribu-
tários e a jusante, onde nos meses de verão e outono registrou-
-se, que as águas do reservatório estavam mais transparentes, 
com uma zona eufótica mais extensa. Considerando a localiza-
ção 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 UCe e UAc, por todo 
o período monitorado.
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 Podemos considerar, como condição geral, que a trans-
parência da coluna d’água apresenta valores baixos para a ex-
tensão da zona eufótica, principalmente quando se considera a 
elevada profundidade registrada para os pontos do reservatório.

Gráfico 5.9 (A) - Comportamento da transparência da água (m) para os pontos monitora-
dos, por campanha de amostragem, para o período analisado.

Gráfico 5.9 (B) - Comportamento da transparência (m) na coluna d’água do reservatório 
para o período monitorado.

 A análise dos valores de turbidez para o período indica 
a ocorrência de valores muito baixos, inclusive com índices em 
sua maioria bem abaixo do limite estabelecido pela Resolução 
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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 também se registrou condi-
ções de baixa turbidez, com flutuações de concentrações rela-
cionadas ao regime hidrológico e a vazão dos rios, com valor 
elevado de turbidez muito acima do padrão pra Classe II regis-
trado somente na campanha de novembro, para o ponto TA, que 
apresentou uma concentração de 751,0 UNT.
 Observa-se que ocorre um padrão sazonal de variação, 
com maiores registros, associados aos períodos de maiores pre-
cipitações pluviométricos na região. A variação é muito seme-
lhante entre os pontos monitorados, mantendo-se registros de 
baixa turbidez com concentrações muito próximas para a maio-
ria das campanhas. 

• Nitrogênio Total e Compostos Nitrogenados

 Nos Gráficos 5.10 (A e B) é apresentada a variação da 
concentração do nitrogênio total na superfície da água, nos pon-
tos dos tributários e ponto de jusante, e nos pontos do corpo 
do reservatório. As concentrações variaram em superfície entre 
0,232 mg/L (ponto UMO – maio) e 5,559 mg/L (ponto TQM – 
abril), com variação média em superfície de 1,637 mg/L.
 Para os tributários e ponto de jusante, o padrão de va-
riação foi muito semelhante, sendo as maiores concentrações 
de nitrogênio total registradas para os meses de janeiro a maio, 
com destaque para os pontos TQM, TF e TN, 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, TRGJ, TQJ,TJJ e UJu2.
 No corpo do reservatório o comportamento foi diferente, 
com o registro de concentrações mais baixas na coluna d’água. 
Os maiores valores foram registrados para os meses de Janeiro, 
fevereiro e março, onde inclusive foi ultrapassado o limite para 
Classe II em ambientes lênticos nos pontos monitorados. Os re-
gistros dos compostos nitrogenados em profundidade apresen-
taram padrão semelhante de comportamento entre os pontos, 
com baixas concentrações na coluna d’água por todo o período 
analisado.
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Gráfico 5.10 (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 5.10 (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.
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Gráfico 5.10 (B) - Comportamento do nitrogênio total na superfície para os pontos de reser-
vatório, por ponto de coleta e por campanha, para o período monitorado.

• Fósforo total

 A variação do fósforo total na superfície da água, nos 
pontos dos tributários e jusante, e no corpo do reservatório é 
apresentada nos Gráficos 5.11(A e B). 
 Para as 12 campanhas consideradas o fósforo total apre-
sentou concentrações que em média classificam as águas do 
reservatório nas Classes II e Classe III da Resolução CONAMA 
No. 357/05.  As concentrações variaram em superfície entre  
6,0 ug/L (ponto UCE-S – fevereiro) e 1091,0 ug/L (ponto TQM – 
janeiro), com variação média em superfície de 72,75 ug/L.
 Para os tributários e ponto de jusante, o comportamento 
foi semelhante com concentrações mais elevadas nas campanhas 
de janeiro, fevereiro, maio e novembro, com um padrão comum 
de variação das concentrações entre os pontos monitorados. As 
concentrações registradas foram elevadas, notadamente para os 
pontos TN, TQM e TP, que apresentaram concentrações extre-
mamente elevadas nas campanhas de verão e primavera. As 
concentrações foram elevadas para esses pontos monitorados, 
relacionadas principalmente 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, fevereiro, maio e novembro. 
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 No corpo do reservatório as concentrações obtidas para 
o fósforo total foram em geral elevadas para a maioria dos pon-
tos monitorados no período, acima da Classe II para ambientes 
lênticos (30,0 µg/L). A variação de valores identifica o mesmo 
padrão de comportamento dos tributários relacionado à sazona-
lidade climática, onde se observam que as maiores concentra-
ções foram registradas para as campanhas realizadas predomi-
nantemente nos meses de janeiro, fevereiro, maio e novembro, 
com destaque para as campanhas dos meses de abril, maio e 
novembro, onde se registrou concentrações muito elevadas jun-
to ao fundo para os pontos monitorados, notadamente para os 
pontos Uca e UCe.

Gráfico 5.11 (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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Gráfico 5.11(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.

Gráfico 5.11(B) - Comportamento do fósforo total na superfície para os pontos de reserva-
tório, por ponto de coleta e por campanha, para o período monitorado.
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3.2 ÍNDICES

• Índice de Qualidade da Água – IQA

 O Índice de Qualidade da Água foi desenvolvido em 1970 
pela “National Sanitation Foundation”, dos Estados Unidos e 
adaptado pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo. O IQA incorpora nove variáveis consideradas rele-
vantes para a avaliação da qualidade das águas, tendo como 
determinante principal a sua utilização para abastecimento pú-
blico. O cálculo do IQA determina a qualidade das águas brutas, 
variando numa escala de 0 à 100, conforme segue:

Classificação do IQA, conforme CETESB (2003)

 

 Na Tabela 5.3 são apresentados os valores da classifica-
ção do IQA para os pontos monitorados durante o período entre 
janeiro e dezembro/2012.
 O Índice de Qualidade da Água - IQA médio para o pe-
ríodo foi de 68, de classificação BOA. Os pontos com melhor 
qualidade de água foram UMO, TRGJ, com valores médios de 
IQA de 82 e 83, de classificação ÓTIMA. O restante dos pontos 
monitorados apresentou índice variando entre 62 (TRGM e TJM) 
e 75 (TQM) sendo de classificação BOA. 
 Vale ressaltar ainda que os piores índices foram encon-
trados nos meses de agosto e novembro, para os pontos TA, TP, 
TRGM e TD, associado ao período de baixas precipitações, com 
acúmulo de material sedimentar rico em nutrientes no leito dos 
tributários, aumentando consequentemente as concentrações 
de Fósforo Total, Nitrogênio Total, Coliformes Fecais e DBO, além 
da Turbidez, que são os principais responsáveis pela redução do 
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IQA no ponto TQM e em outros tributários monitorados neste 
período.

Tabela 5.3 - Histórico do IQA dos pontos de monitoramento da UHE IT.

• Índice de Qualidade da Água de Reservatórios – IQAR

 O Índice de Qualidade de Água de Reservatórios (IQAR) 
foi criado pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP para verificar 
a degradação da qualidade da água dos reservatórios.
 Para o cálculo do IQAR são utilizadas 9 variáveis: défi-
cit de oxigênio dissolvido, clorofila-a, fósforo total, profundidade 
secchi, demanda química de oxigênio, tempo de residência do 
reservatório, nitrogênio inorgânico total, cianobactérias e pro-
fundidade média.
 Cada variável recebe um peso em função do seu nível de 
importância para a avaliação da qualidade da água do reservató-
rio. As seis classes de qualidade da água estabelecidas, segundo 
seus níveis de comprometimento, são apresentadas na Tabela 
5.4.
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Tabela 5.4 - Classificação do IQAR , segundo IAP (2002).

 Na Tabela 5.5 são apresentados os valores da classifi-
cação do IQAR para os pontos monitorados durante o período 
entre janeiro e dezembro/2012.
 As médias de IQAr para os 3 pontos foram muito pró-
ximas, sendo que o IQAR médio para o período foi 3,0, enqua-
drando o reservatório da UHE Itá na Classe III: Moderadamen-
te Degradado. 
 Os piores índices foram verificados para os pontos UCa 
e UAc, notadamente na campanha de fevereiro, no ponto UCe, 
com uma pontuação de 3,7, único registro de Classe IV – Criti-
camente degradado a poluído registrado no período monitorado.

Tabela 5.5 - Histórico anual do IQAR dos pontos do reservatório da UHE Itá.

• Índice de Estado Trófico – IET

 O Índice de Estado trófico tem por finalidade classificar 
corpos d’água em diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a 
qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e 
seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao 
aumento da infestação de macrófitas aquáticas.
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 A determinação do IET baseia-se nas concentrações 
de fósforo total e clorofila, sendo que os resultados correspon-
dentes ao fósforo devem ser entendidos como uma medida do 
potencial de eutrofização, já que este nutriente atua como o 
agente causador do processo. Já a avaliação correspondente à 
clorofila deve ser considerada como uma medida da resposta do 
corpo hídrico ao agente causador, indicando de forma adequada 
o nível de crescimento de algas que tem lugar em suas águas.
 Com base nas concentrações de fósforo total e clorofila, 
o IET classifica as águas em 6 diferentes graus de trofia, confor-
me apresentado no quadro a seguir:

 Na Tabela 5.6 e Gráfico 5.12 são apresentados os índices 
de estado tróficos médios para os pontos de reservatório (mé-
dia 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 moni-
torados no corpo do reservatório foi de Oligotróficos, com uma 
média geral de 50,2. As pontuações mais elevadas foram obti-
das para as campanhas de abril e outubro, com valores variando 
entre 53,0 e 60,7, de classificação entre Mesotrófico e Eutrófico. 
Já os melhores índices foram registrados para a campanha de 
fevereiro, com pontuação entre 44,5 e 45,7, de classificação Ul-
traoligotrófico.
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Tabela 5.6 - Índice de Estado Trófico Médio para o Reservatório.

Gráfico 5.12 - Índice de Estado Trófico Médio para o Reservatório (LAMPARELLI, 2004)

3.3 COMUNIDADES BIOLÓGICAS

• Fitoplâncton

a) Análise da ocorrência do fitoplâncton

 Os resultados da ocorrência total do fitoplâncton para 
cada uma das campanhas analisadas pode ser observada na  
Tabela 5.7 e no Gráfico 5.13.
 Na composição das comunidades fitoplanctônicas identifica-
das nas 4 (quatro) campanhas destacam-se em termos de ocorrên-
cia total as classes das Bacillariophyceae (54,01%), Chlorophyceae 
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(19,52%), Cryptophyceae (10,43%) e Cyanophyceae (7,49%).
 As diatomáceas (Bacillariophyceae) são algas caracterís-
ticas principalmente de ambientes fluviais, em condições oligo-
tróficas e foram mais freqüentes em termos da ocorrência total 
de táxons para todas as campanhas.
 As clorofíceas são típicas de ambientes lacustres meso-
tróficos e eutróficos, e ocorreram com a segunda maior freqüên-
cia total nas campanhas do período monitorado. 
 O conjunto dos dados de ocorrência indica que para o 
reservatório da UHE Itá predominam espécies de algas caracte-
rísticas de ambientes mesotróficos, com importantes níveis de 
nutrientes disponíveis para o desenvolvimento elevado do cres-
cimento das comunidades fitoplanctônicas. Essas características 
são apresentadas na análise da variação dos parâmetros físico-
-químicos, que analisam a qualidade das águas e os níveis de 
trofia das águas dos pontos monitorados localizados no corpo do 
reservatório e em seus principais tributários.

Tabela 5.7 - Ocorrência total dos táxons de todas as classes para o reservatório da UHE ITÁ, 
para o período monitorado.
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Gráfico 5.13 - Ocorrência Total (%) do Fitoplâncton por classe, para o reservatório da UHE 
Itá, para o período monitorado.

b) Análise da abundância do fitoplâncton

 A análise dos resultados demonstra que as maiores 
abundâncias totais ocorreram para as campanhas dos meses de 
fevereiro, maio e outubro. Destaca-se que na campanha de ou-
tubro foi registrada a maior abundância total de todo o período 
analisado, com um número de 14.876.499,22 ind./l.
 Em termos de abundância por ponto destacam-se os 
pontos Uca, UAc, UCe, TQM e TD, onde se registrou valores ele-
vados de abundância. (Tabela 5.8  e Gráfico 5.14) .
 Quanto à abundância total por classe taxonômi-
co, 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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Tabela 5.8 - Abundância total dos táxons de todas as classes para o reservatório da UHE 
Itá, para o período monitorado.
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Gráfico 5.14 - Abundância Total (ind./L) do fitoplâncton por classe, para o reservatório da 
UHE Itá, para o período monitorado.

c) Análise da diversidade do fitoplâncton

 A análise dos dados relativos às campanhas monitoradas 
permite colocar que para o reservatório da UHE Itá ocorre uma 
diversidade considerada de média a alta, e que de acordo com a 
análise dos dados de abundância total ocorre com predominân-
cia de uma ou duas classes taxonômicas (Tabela 5.9 e Gráfico 
5.15).
 Para o período analisado observa-se a variação do ín-
dice de diversidade entre 1,60 (novembro – Ponto UCe) e 
3,57 bits/ind. (abril – Ponto UAc). As maiores diversidades de espé-
cies foram registradas para os pontos TF, TQM, TRGM, UAc e UCe, 
principalmente nas campanhas de abril e agosto, e as menores di-
versidades nas campanhas de fevereiro e novembro.
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Tabela 5.9 - Diversidade do fitoplâncton por ponto de amostragem no reservatório da UHE 
Itá, para o período monitorado.

Gráfico 5.15 - Diversidade do fitoplâncton por classe para o reservatório da UHE Itá, para 
o período monitorado.

Gráfico 5.15 - Diversidade do fitoplâncton por classe para o reservatório da UHE ITÁ, para 
o período monitorado.
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• Zooplâncton

a) Análise da Ocorrência do zooplâncton

 O resultado da análise da ocorrência total e relativa para 
os grupos taxonômicos do zooplâncton e para os pontos de 
amostagem são apresentados na Tabela 5.10 e no Gráfico 5.16. 
Na composição das comunidades zooplanctônicas identificadas 
nas 2 (duas) campanhas destacam-se em termos de ocorrência 
total os grupos taxonômicos dos Rotífera (45,16%), dos Cla-
dócera (24,73%), dos Protozoa (18,28%), seguidos pelos dos 
Copepoda (11,83%).
 O maior número de grupos taxonômicos do zooplâncton 
ocorreu para a campanha de abril, onde o grupo dos Rotífera e 
dos Protozoa predominaram em termos de ocorrência, com o 
maior número de táxons, para os pontos UAc e UCe. 
 O grupo zooplanctônico dos Rotífera é reconhecido por 
organismos típicos de ambientes fluviais, em condições oligo-
tróficas e mesotróficas, se caracterizando como grupos taxonô-
micos mais freqüentes em termos da ocorrência total de táxons 
para as campanhas analisadas.
 Os cladóceras são representados por organismos típicos 
de ambientes lacustres preferencialmente de oligo a mesotrófi-
cos e ocorreram com maior freqüência na campanha de outubro, 
principalmente nos pontos UAc e UCe. 
 O conjunto dos dados de ocorrência indica que para o 
reservatório da UHE Itá predominam espécies de zooplâncton 
característicos de ambiente fluvial, ou com forte influência fluvial 
na dinâmica lacustre, com baixos níveis de nutrientes disponí-
veis para o desenvolvimento do ciclo de vida das espécies, o que 
é reforçado quando se observa as características morfométricas 
do reservatório da UHE Itá, que o identificam como de gran-
de extensão longitudinal e significativa influência das vazões 
afluentes na dinâmica da coluna d’água do corpo lacustre do 
reservatório.
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Tabela 5.10 - Registros de ocorrência do zooplâncton no reservatório da UHE Itá para o 
período monitorado.

Gráfico 5.16 - Registros de ocorrência do zooplâncton no reservatório da UHE Itá para o 
período monitorado.

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 UHE Itá podem ser observados 
na Tabela 5.11 e no Gráfico 5.17.
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 A análise dos resultados demonstra que ocorreram níveis 
elevados de abundância total para as 2 (duas) campanhas reali-
zadas (abril e outubro). Destaca-se que na campanha de abril foi 
registrada a maior abundância total de todo o período analisado, 
com um número de  128.650,00 ind./L.
 Em termos de abundância por ponto destaca-se o ponto 
UAc e UAc onde na campanha de outubro foi registrada a maior 
abundância total por ponto de coleta, com  42.403,00 ind./L, 
respectivamente.
 Quanto à abundância total por grupo taxonômico ocorreu 
no período analisado a predominância de espécies do grupo Ro-
tifera, que apresentou a maior abundância total do período ana-
lisado para o ponto UCa, com um número de 35.109,00 ind./L 
(abril).
 O conjunto dos dados de ocorrência indica que para o 
reservatório da UHE Itá predominam espécies de zooplâncton 
característicos de ambiente fluvial, ou com influência fluvial na 
dinâmica lacustre, o que é reforçado quando se observa as suas 
características morfométricas, que o identificam como um reser-
vatório de rio, com grande extensão longitudinal e significativa 
influência das vazões afluentes na dinâmica da coluna d’água do 
corpo lacustre.

Tabela 5.11 - Abundancia total do zooplâncton para o reservatório da UHE Itá, para o pe-
ríodo monitorado.
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Gráfico 5.17 - Abundância total (ind/ml-2) do zooplâncton, para o reservatório da UHE Itá, 
para o período monitorado.

c) Análise da diversidade do zooplâncton

 Os resultados do cálculo do índice de diversidade de 
Shannon Wiener obtidos para o zooplâncton nas 2 campanhas 
de amostragem realizadas para os pontos monitorados são apre-
sentados na Tabela 5.12 e no Gráfico 5.18.
 A análise dos dados permite colocar que para o reserva-
tório da UHE Itá ocorre uma diversidade considerada de média 
a alta, que de acordo com a análise dos dados de abundância 
total ocorre com predominância de um grupo taxonômico, o dos 
Rotífera.
 Para o período analisado observa-se a variação do ín-
dice de diversidade entre 2,87 (novembro – pontos UAc) e  
3,70 bits/ind. (abril–ponto UCa). As diversidades de espécies 
foram semelhantes para as 2 campanhas, com valores conside-
rados elevados.
 O padrão de variação é o mesmo observado para o fito-
plâncton, pois o crescimento do zooplâncton, seu comportamen-
to migratório vertical na coluna d’água e sua diversidade espa-
cial estão intimamente relacionados à presença do fitoplâncton 
que se constitui no seu principal alimento. 
 O conjunto dos dados de ocorrência, abundância e diver-
sidade, indicam que para o reservatório da UHE Itá predominam 
espécies de zooplâncton característicos de ambiente fluvial, ou 
com forte influência fluvial na dinâmica lacustre, com baixos ní-
veis de nutrientes disponíveis para o desenvolvimento do ciclo 
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de vida das espécies, o que é reforçado quando se observa as 
características morfométricas do reservatório, com grande ex-
tensão longitudinal e significativa influência das vazões afluen-
tes na dinâmica da coluna d’água do corpo lacustre do reserva-
tório

Tabela 5.12 - Índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para o zooplâncton do reser-
vatório da UHE Itá, para o período monitorado.

Gráfico 5.18 - Índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para o zooplâncton do reser-
vatório da UHE Itá, para o período monitorado.

• Macroinvertebrados Bentônicos

a) Análise da Ocorrência dos Invertebrados Bentônicos

 O resultado da análise da ocorrência total e relativa para 
os grupos taxonômicos dos invertebrados bentônicos e para os 
pontos de amostragem são apresentados na Tabela 5.13 e Grá-
fico 5.19.
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  Na composição das comunidades identificadas nas 2 
(duas) campanhas destacam-se em termos de ocorrência total 
os grupos taxonômicos dos Diptera (63,64%), dos  Oligoquetas 
(20,78%) e dos Ephemeroptera (6,49%). 
 O maior número de grupos taxonômicos dos invertebra-
dos bentônicos ocorreu para a campanha de janeiro, onde o gru-
po dos Diptera e dos Oligoquetas predominaram em termos de 
ocorrência, com o maior número de táxons.
 O grupo dos Dipteros correspondeu a 63,64% das ocor-
rências e é reconhecido por organismos típicos de ambientes 
aquáticos, sendo que em condições eutróficas, apresenta uma 
frequência alta de indivíduos, indicativa da deterioração da qua-
lidade dos habitats para as espécies de invertebrados bentôni-
cos que vivem nos sedimentos inconsolidados, sendo utilizados 
como organismos bioindicadores da qualidade ambiental dos 
ambientes aquáticos. Se caracterizou como o grupo taxonômico 
mais freqüente em termos da ocorrência total de táxons para 
as campanhas analisadas, notadamente nos pontos TD, TRGM e 
TQJ.
 Os Oligoquetas corresponderam a 20,78 % das ocorrên-
cias e são representados por organismos típicos de ambientes 
fluviais e lacustres preferencialmente oligotróficos e ocorreram 
com maior freqüência nas campanhas de janeiro e maio, princi-
palmente nos pontos TD, TRGM e TQJ. 

Tabela 5.13 - Registros de ocorrências dos invertebrados bentônicos no reservatório da 
UHE Itá para o período monitorado.
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Gráfico 5.19 - Registros de ocorrência dos invertebrados bentônicos no reservatório da UHE 
Itá para o período monitorado.

b) Análise da abundância dos Invertebrados bentônicos

 Os resultados da variação da abundância total e relativa 
dos invertebrados bentônicos para cada campanha de amostra-
gem no reservatório da UHE Itá podem ser observados na Tabela 
5.14 e no Gráfico 5.20.

Tabela 5.14 - Variação da abundância (ind./m-2) dos táxons das comunidades dos inverte-
brados bentônicos no reservatório da UHE Itá para o período monitorado.
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Gráfico 5.20 - Abundância relativa total dos invertebrados bentônicos no reservatório da 
UHE Itá para o período monitorado.

 Na composição das comunidades dos macroinvertebra-
dos identificadas nas 2 (duas) campanhas analisadas destacam-
-se em termos de abundância total os grupos taxonômicos da 
Classe dos Diptera e dos Oligochaeta.
 O grupo dos Dipteras é reconhecido por organismos típi-
cos de ambientes aquáticos, sendo que em condições eutróficas, 
apresenta uma frequência alta de indivíduos, indicativa da de-
terioração da qualidade dos habitats para as espécies de inver-
tebrados bentônicos que vivem nos sedimentos inconsolidados, 
sendo utilizados como organismos bioindicadores da qualidade 
ambiental dos ambientes aquáticos.
 A análise dos resultados demonstra que a maior abun-
dância total ocorreu para a campanha de janeiro, onde foi re-
gistrada a maior abundância total de todo o período analisado, 
com um número de 124,0 ind./m-2, onde o grupo dos Dípteros 
predominou em termos de abundância nos pontos TD e TRGM, 
com 15,0 ind.m-2 e 14,0 ind.m-2, respectivamente.
 O conjunto dos dados de ocorrência também indica que 
para o reservatório da UHE Itá predominam espécies de inverte-
brados característicos de ambiente fluvial, ou com forte influên-
cia fluvial na dinâmica lacustre, com baixos níveis de nutrientes 
disponíveis para o desenvolvimento do ciclo de vida das espé-
cies. Salienta-se ainda, que as características morfométricas do 
reservatório da UHE Itá definem zonas litorâneas e substratos 
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propícios ao estabelecimento e desenvolvimento das comunida-
des de macroinvertebrados.

c) Análise da diversidade dos Invertebrados Bentônicos

 Os resultados do cálculo do índice de diversidade de 
Shannon Wiener obtidos para os invertebrados bentônicos nas 
2 campanhas de amostragem para os pontos monitorados são 
apresentados na Tabela 5.15 e no Gráfico 5.21.
 A análise dos dados permite colocar que para o reserva-
tório da UHE Itá ocorreu para o ano de 2012 uma diversidade 
considerada de média a baixa, que de acordo com a análise 
dos dados de abundância total ocorre com predominância de um 
grupo taxonômico, o dos Diptera.
 Para o período analisado observou-se uma varia-
ção do índice de diversidade entre 0,811 (ponto TP – abril) e 
2,200 bits/ind. (ponto TQJ – abril). As maiores diversidades de 
espécies foram registradas para a campanha de abril, e as me-
nores diversidades na campanha de janeiro. 

Tabela 5.15 - Índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para os invertebrados ben-
tônicos do reservatório da UHE Itá para o período monitorado.
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Gráfico 5.21 - Índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para os invertebrados ben-
tônicos do reservatório da UHE Itá para o período monitorado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O Índice de Qualidade da Água - IQA médio para o 
reservatório da UHE Itá foi de 82, que classifica a qualidade da 
água como BOA. 
 A média de Índice de Qualidade da Água para Reserva-
tórios – IQAr para o período foi 3,0, enquadrando o reservatório 
da UHE Itá na Classe III: Moderadamente Degradado. 
 Os índices de estado trófico médios para os pontos de re-
servatório (média aritmética do IET-fósforo e IET-clorofila) para 
a maioria dos pontos monitorados no corpo do reservatório foi 
Oligotróficos, com uma média geral de 50,2. 
 Na área da bacia de contribuição do reservatório da UHE 
Itá, o embasamento geológico se caracteriza pelo predomínio 
em superfície de rochas basálticas da formação serra geral. Os 
usos que se destacam na área da bacia, estão relacionados prin-
cipalmente, ao desenvolvimento da agropecuária, com o uso 
intensivo de fertilizantes, corretivos e defensivos orgânicos e 
químicos; e a ocupação humana caracterizada pela presença de 
vilas e cidades de pequeno e médio porte, com produção reduzi-
da de resíduos e de efluentes.
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 Com relação aos resultados obtidos para os 3 pontos 
monitorados, segundo os valores de referência do CONAMA 
(CCME), pode-se observar preliminarmente que para a maioria 
dos metais analisados a concentração obtida se situou Abaixo de 
TEL (Threshold Effect Level), ou seja concentrações abaixo deste 
valor são, “raramente associadas a efeitos biológicos adversos”. 
De acordo com a classificação de poluição de sedimentos desen-
volvida pela U. S. EPA, a maioria das concentrações dos metais 
analisados obtidas, se encontrou na Categoria “Não Poluídos”.





1. INTRODUÇÃO 

 A execução do monitoramento das macrófitas aquáti-
cas vem sendo realizada mensalmente, nos tributários e no cor-
po principal do reservatório da Usina Hidrelétrica Itá. 
 Durante as vistorias são verificadas a ocorrência e/ou 
surgimento de espécies com potencial de infestação.
 As informações apresentadas a seguir são referentes ao 
período de janeiro de 2012 a dezembro de 2012. 

 
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 O perímetro do reservatório é avaliado durante as qua-
tro estações do ano. Os pontos com suscetibilidade de ocorrên-
cia de macrófitas são priorizados, sendo mensalmente vistoria-
dos. 
 Quando for verificado que a taxa de ocupação das plan-
tas aquáticas atingir aos indicadores pré-estabelecidos, é reali-
zado o controle mecânico (retirada) das plantas.
 Além disso, o monitoramento de macrófitas é intensi-
ficado nos pontos previstos no Plano de Manejo, sendo estes: 
rio Novo, rio Jacutinga, rio Fragosos, rio Queimados, rio Rancho 
Grande, rio Entre Rios (Figura 6.1).

CONDICIONANTE 2.22 DA
LO Nº.160/2001  - RETIFICAÇÃO

MONITORAMENTO E CONTROLE
DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS6
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Figura 6.1 – Localização dos pontos de monitoramento de macrófitas aquáticas.

3. RESULTADOS

 No período que compreende 2012 não houve operação 
de retirada de macrófitas (Figura 6.2).

Figura 6.2 – Volume de retiradas de macrófitas efetuadas no reservatório da UHIT (período 
2004 a 2011).
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 No período de janeiro de 2012 a dezembro de 2012 não 
foram identificadas quantidades significativas de macrófitas no 
reservatório da UHE Itá.
 Como pode ser observado na figura 6.2, a presença e a 
necessidade de retirada mecânica de macrófitas vêm gradativa-
mente diminuindo desde o início das operações. 





1. INTRODUÇÃO 

 Os estudos da ictiofauna da região de influência da UHE 
Itá estão buscando acompanhar a evolução da comunidade de 
peixes na área de influência do reservatório da UHE Itá, buscan-
do caracterizar o ciclo de vida das principais espécies de peixes. 
 São desenvolvidas ações para conservação da diversida-
de genética dos estoques de peixes mais afetados pelo empreen-
dimento, juntamente com o desenvolvimento de tecnologia para 
o cultivo dessas espécies. A associação do conhecimento do ciclo 
de vida dessas espécies de peixes com a caracterização dos am-
bientes ocupados pelas distintas espécies, nas diferentes fases 
do ciclo de vida, fornece o subsídio necessário para o manejo 
ambiental. Esse manejo busca avaliar a produção pesqueira e 
a conservação da diversidade genética dos estoques de peixes. 
Adicionalmente, são desenvolvidas ações para o estabelecimen-
to de tecnologia de cultivo de peixes nativos em sistema de tan-
ques-rede no reservatório da UHE Itá e a avaliação do impacto 
ambiental produzido pela atividade. 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 A localização dos pontos de coleta da ictiofauna na área 
de influência do reservatório da UHE Itá está apresentada na 
Figura 7.1. A Tabela 7.1 apresenta as atividades desenvolvidas 
durante 2012 no âmbito do Programa de Monitoramento e Ma-
nejo da Ictiofauna.

MONITORAMENTO
E MANEJO DA ICTIOFAUNA7 CONDICIONANTE 2.1.7 A, B, C, D

DA LO Nº 68/99 2a RENOVAÇÃO
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Figura 7.1 - Localização dos pontos de coleta na área de influência do reservatório da UHE 
Itá.
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Tabela 7.1 - Localização dos pontos de coleta na área de influência do reservatório da UHE 
Itá.

3. RESULTADOS

3.1. MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA

 Durante as campanhas de monitoramento da ictiofauna 
no ano de 2012 foram registradas 60 espécies, distribuídas em 
5 ordens e 16 famílias. Foram capturados durante esse perío-
do 10.626 exemplares, com uma biomassa total de 568,5kg. A 
análise da captura por unidade de esforço (CPUE) mostrou uma 
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grande variação, tanto em número quanto em biomassa nas dis-
tintas estações do ano, no entanto, semelhante ao observado 
nos anos anteriores, as maiores capturas ocorreram na prima-
vera. 
 A distribuição espacial da abundância de peixes na área 
de influência da usina de Itá durante o ano de 2012 mostrou 
tendência semelhante àquela observada nos anteriores. A maior 
biomassa de peixes neste período foi observada no trecho si-
tuado a montante do reservatório de Itá. A menor biomassa 
foi observada na região dos tributários. Já o maior número de 
exemplares capturados neste período foi encontrado no corpo 
do reservatório, devido à abundância de espécies de pequeno 
porte. Dos trechos localizados na calha do rio principal, os que 
apresentaram o menor número de peixes foram os comparti-
mentos transição e jusante. 
 A análise da composição da ictiofauna na região do cor-
po do reservatório mostrou a presença de 38 espécies, onde a 
espécie predominante em biomassa foi à voga Schizodon aff. 
nasutus (Figura 7.2), seguida pela saicanga Acestrorhynchus 
pantaneiro. 
 Semelhante aos anos anteriores, a maior biomassa de 
peixes foi observada no trecho situado à montante do reserva-
tório de Itá, no ponto T, seguido dos pontos do compartimento 
de jusante. Após a instalação do reservatório de Itá, a região 
lótica à montante sempre se caracterizou por apresentar uma 
estrutura de assembleia diferente daquela observada na região 
de transição e no corpo do reservatório, principalmente pela pre-
sença de espécies migradoras. No entanto, nos últimos anos tem 
sido registrada uma redução significativa da população deste 
grupo de peixes, principalmente do bocudo (Steindachneridion 
scriptum). Esta tendência de redução se manteve no ano de 
2012, onde os exemplares de espécies migradores S. scriptum 
e Prochilodus lineatus estão fora da lista das dez espécies mais 
abundantes.
 No trecho situado à jusante da barragem de Itá, a com-
posição da ictiofauna foi diferente ao padrão apresentado nos 
últimos anos, quando eram dominantes os cascudos. Neste ano, 
destaca-se a elevada abundância, em biomassa, dos migradores 
grumatão Prochilodus lineatus e dourado Salminus brasiliensis, 
espécies que juntas chegaram a representar 35% da biomassa 
total capturada neste ambiente. 
 Neste mesmo trecho, destaca-se o aumento significativo 
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da espécie de corvina Pachyurus bonariensis, espécie esta que 
foi rara em anos anteriores, e também da piranha S. maculatus. 
A presença de ambientes de água parada junto com a tempe-
ratura da água mais elevada, típica do extremo oeste, são os 
principais motivos para o aumento populacional destas espécies. 
 Destaca-se o ponto MO, situado bem a jusante das usi-
nas instaladas no alto rio Uruguai, com condições hídricas se-
melhantes ao rio Uruguai antes da construção dos reservatórios, 
que apresenta realmente uma fauna mais preservada, com pre-
sença constante de peixes migradores e reofílicos na sua com-
posição, com destaque para o dourado e os cascudos Hyposto-
mus roseopunctatus e Hypostomus isbrueckeri. Também devido 
a isto, este trecho foi o que apresentou em 2012 o maior número 
de espécies capturadas (43 espécies) quando comparado com os 
outros compartimentos da UHE Itá.

Figura 7.2 – Biometria da voga  
Schizodon aff. nasutus, espécie bastante abun-
dante durante o ano de 2012.
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3.2. DISTRIBUIÇÃO DE OVOS E LARVAS

 Durante o período amostrado foram encontrados 694 or-
ganismos do ictioplâncton, dos quais 64 (9,2%) eram ovos e 
630 (90,8%) eram larvas. Nesse período, também foram cap-
turados 121 juvenis de espécies de pequeno porte. As capturas 
de ictioplâncton na área de influência da UHE Itá revelaram uma 
assembleia de larvas de peixes composta, principalmente, por 
espécies de pequeno e médio porte, sedentárias ou que realizam 
curtas migrações reprodutivas. A presença de larvas de espécies 
migradoras nas amostras do ictioplâncton durante o período em 
estudo esteve restrita às larvas da piava Leporinus obtusidens, 
encontradas no ponto situado em Marcelino Ramos e no rio do 
Peixe durante a primavera. A presença de larvas nestes ambien-
tes parece indicar a existência de desova desta espécie no rio do 
Peixe, ambiente onde foi capturado o maior número de larvas de 
piava. Essa informação apresenta enorme importância para fu-
turas ações de manejo ambiental da região e indica que os gran-
des Characiformes migradores parecem conseguir se reproduzir 
entre os reservatórios de Itá e Machadinho, embora as desovas 
ocorram eventualmente.

Figura 7.3 - Equipamentos de amostragem de ictioplâncton utilizados no último pe-
ríodo reprodutivo: a rede cilindro-cônica para coletas pelágicas e a armadilha lumi-
nosa para coletas litorâneas e de fundo.
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3.3. CONSERVAÇÃO GENÉTICA IN VIVO E IN VITRO

 No ano de 2012, os trabalhos estiveram concentrados 
em avaliar a influência da temperatura na larvicultura da piava 
Leporinus obtusidens.
 Em relação ao banco in vivo, a tabela 7.2 mostra as es-
pécies que compõem o plantel de reprodutores do LAPAD. 

Tabela 7.2 - Composição atual do banco in vivo de peixes nativos do LAPAD estocados nas 
estações de piscicultura da EPAGRI de Caçador e de Camboriú (SC).

3.4. TECNOLOGIA DE CULTIVO, VARIABILIDADE GENÉTICA E 
ESTOCAGEM

 A Tabela 7.3 apresenta o número de peixes amostrados 
e o número de amostras (alíquotas) de sêmen criopreservado 
mantidas no banco in vitro do LAPAD. Durante o ano, foi realiza-
da a manutenção de rotina do banco in vitro (abastecimento dos 
botijões com nitrogênio líquido). Além da manutenção dos ban-
cos in vivo e in vitro, foram realizados dois experimentos sobre 
o efeito de soluções ativadoras de sêmen na reprodução de L. 
obtusidens e um experimento sobre marcação de reprodutores 
de S. scriptum e R. quelen com PIT-tags. Os resultados destes 
experimentos ainda estão sendo analisados.
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Tabela 7.3 - Número de peixes amostrados e suas respectivas amostras de sêmen criopre-
servado, por espécie, do banco in vitro do LAPAD.

3.5. AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO PESQUEIRA

 A pesca no reservatório da UHE Itá, no ano de 2012, 
contou com a colaboração de 69 pescadores, residentes em 12 
diferentes municípios, sendo sete em Santa Catarina e cinco no 
Rio Grande do Sul. No período analisado, a rede de emalhe foi o 
equipamento mais utilizado no reservatório da UHE Itá. A linha-
-de-mão ficou em segundo lugar, sendo, sobretudo, aplicada na 
margem do lago com diferentes tipos de iscas, tais como: aipim, 
massa, minhoca, minhocão, sagu, milho, lambari, fígado, vísce-
ras e carne. 
 Foram registradas 24 morfoespécies na pesca no lago 
de Itá, com destaque para o pintado amarelo, as piranhas, as 
carpas e o jundiá, reforçando a hipótese de melhor adaptação 
das espécies sedentárias ou migradoras de curtas distâncias nos 
ambientes lênticos. Os migradores de grande porte, como dou-
rado e grumatão, mantêm sua participação ao longo dos anos, 
mostrando que existe uma reposição dos estoques destas es-
pécies no lago, seja pela reprodução natural delas e/ou pelas 
solturas eventuais que acontecem no lago.
 A captura por unidade de esforço, no ano de 2012, foi 
de 6,03 kg/pescador/dia. Os valores de CPUE estimados para o 
reservatório de Itá, localizado em região subtropical e de altitu-
de, foram baixos quando comparados a outros reservatórios da 
bacia do Paraná, da bacia Amazônica e bacia do São Francisco, 
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sendo que a maioria deles está situado em regiões tropicais e de 
baixa altitude.

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 Foi firmado desde 2004, junto ao IBAMA, convênio en-
tre o Consórcio Itá e a Bases Avançadas de Pesquisa de Pai-
nel/SC e Chapecó/SC. A Bases vem desenvolvendo atividades 
concernentes ao estudo, manutenção e formação de plantel de 
reprodutores de espécies nativas, visando basicamente à produ-
ção de alevinos para serem utilizados em repovoamentos de rios 
que compõem a Bacia Hidrográfica do Alto Rio Uruguai.
 Cumprindo com o Termo de Cooperação Técnica nº 01/09 
celebrado entre Consórcio Itá e Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Renováveis, onde há o compromisso de 
realizar a soltura de 450.000 alevinos por ano, no decorrer de 
2012 foram efetuadas solturas de 461.000 curimbatás (Prochilo-
dus sp.). O total de indivíduos soltos na bacia, desde o inicio do 
convenio já atingiu 5.255.590 peixes.
 A soltura é feita sempre com acompanhamento do 8º 
Pelotão de P. M. de Proteção Ambiental de Santa Catarina e da 
Brigada Militar Ambiental do Rio Grande do Sul. Durante os tra-
balhos de soltura de peixes, profissionais do CDA (Centro de Di-
vulgação Ambiental da Usina Hidrelétrica Itá), da Base Avançada 
de Pesquisa e da Polícia Ambiental, convidam representantes da 
comunidade, das escolas ou de associações para acompanhar 
o trabalho no sentido de sensibilização sobre a importância da 
preservação da ictiofauna.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Com base nos resultados apresentados, vimos que as 
modificações provocadas pelo barramento de Itá na composição 
da ictiofauna continua evidente, sendo fortemente influenciadas 
pelas condições ambientais, de modo que profundas alterações 
na demografia das populações podem ser observadas ano a ano. 
Neste ano de 2012 o nível do reservatório se manteve baixo, 
fator que favoreceu a redução das espécies reofílicas e migrado-
ras e a profusão daquelas oportunistas. Essa condição também 
favoreceu um aumento significativo da população de peixes pis-
cívoros nos diferentes compartimentos do reservatório de Itá, 
com destaque para os peixes-cachorro e a piranha. 
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 De outro lado, a presença de larvas da piava L. obtusi-
dens no rio do Peixe e em Marcelino Ramos, após a formação 
das barragens de Itá e Machadinho, indica a existência de deso-
va desta espécie na região. A captura das larvas desta espécie 
foi registrada após uma enchente no rio do Peixe, ocorrida na 
primavera de 2012. Este fato parece indicar que esta espécie 
aparentemente necessita de condições de enchente para deso-
var. Fato semelhante já havia sido observado para o dourado S. 
brasiliensis e o grumatão P. lineatus no rio Ligeiro. Estudos con-
tínuos da distribuição dos estágios iniciais de desenvolvimento 
desses peixes nos permitirão entender e confirmar futuramente 
quais são as condições ambientais que estimulam a desova de 
cada uma destas espécies migradoras, bem como, onde estes 
organismos estão mais presentes. 
 Por outro lado, o ano de 2012, a pesca no reservatório 
da UHE Itá contou com a colaboração de 69 pescadores, que, no 
geral, caracterizam-se pela pescaria profissional e de subsistên-
cia, realizada, principalmente, com uso de redes de emalhe de 
grandes dimensões e linha de mão. Dentro das capturas foram 
registradas 24 morfoespécies, com destaque para pintado-ama-
relo, piranhas, carpas e traíras, reforçando a hipótese de melhor 
adaptação das espécies sedentárias ou migradoras de curtas 
distâncias nos ambientes represados.  No geral, os colaborado-
res que comercializam o pescado obtiveram uma renda mensal 
que variou de R$ 50,00 a 700,00. No geral estes resultados de 
captura são semelhantes aos encontrados na pesca científica, 
onde o pintado amarelo, traíras e piranhas apresentam relevân-
cia na captura.
 Apesar da “entressafra” experimental nos tanques-rede, 
os peixes remanescentes de estudos anteriormente realizados 
estão sendo mantidos para avaliar a influência deste sistema de 
cultivo sobre o ambiente do entorno através de análises de qua-
lidade da água e da comunidade bentônica. A biomasssa estoca-
da atualmente é superior a 9.000 Kg de peixes, sendo composta 
por quatro espécies: S. brasiliensis, L. obtusidens, R. quelen e 
S. scriptum. As concentrações dos nutrientes analisados na re-
gião dos tanques-rede não apresentaram grandes variações e 
estiveram dentro dos valores aceitáveis para o ambiente, fican-
do abaixo dos valores recomendados pela resolução CONAMA 
N° 357/2005. As concentrações se mantiveram semelhantes 
nos pontos próximos aos tanques-rede e em relação ao ponto 
controle. Estes resultados demonstram que há apenas variação 
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temporal destes parâmetros, ou seja, as concentrações dos nu-
trientes e parâmetros físico-quimicos variam ao longo do ano 
e o nível do reservatório é um parâmetro importante que pode 
determinar a dinâmica destes ao longo do tempo.
 Isso levou a uma paralização das atividades de coleta de 
novos reprodutores e doses de sêmen de exemplares selvagens 
para criopreservação. Atualmente, o banco in vivo conta com 
exemplares de oito espécies, sendo no total, 68 selvagens e 744 
de geração F1. Já o banco in vitro conta com amostras criopre-
servadas de seis espécies, no total, oriundas de 58 indivíduos 
que originaram 898 alíquotas de sêmen.





 

1. INTRODUÇÃO 

 Este monitoramento mostra o comportamento hidroló-
gico médio mensal verificado na bacia do rio Uruguai junto à 
barragem da UHE Itá durante o ano de 2012. 

 2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

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

3. RESULTADOS

 Na Tabela 8.1 são apresentados os dados hidrológicos 
para o período e os gráficos a seguir apresentam o nível do re-
servatório, a vazão turbinada e a vazão vertida durante o ano de 
2012.

Tabela 8.1 – Dados hidrológicos da UHE Itá para o ano de 2012.
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Gráfico 8.1 - Nível (m) do reservatório da UHE Itá em 2012.

Gráfico 8.2 – Vazão turbinada (m³/s) medidos na UHE Itá em 2011.

Gráfico 8.3 – Vazão vertida (m³/s) medidos na UHE Itá  em 2011.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Conforme pode ser observado nos gráficos acima, o pri-
meiro semestre de 2012 não apresentou condições hidrológicas 
favoráveis. Devido a um período de estiagem prolongada as va-
zões situaram-se abaixo da média histórica. Entre os meses de 
abril e junho o reservatório da UHE Itá apresentou forte deple-
cionamento, operando na faixa de 0% a 20% do seu volume útil.
 No segundo semestre, o retorno das chuvas possibilitou 
a recuperação do nível do reservatório, atingindo a sua cota má-
xima (370,00m) em agosto.  Posterior à recuperação, o reserva-
tório veio a sofrer um lento deplecionamento atingindo ao final 
de 2012 um volume útil de 25%.
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 Em virtude das baixas afluências verificadas em 2012, a 
UHE Itá apresentou a menor produção de energia dos últimos 6 
(seis) anos com 4.550,38 GWh, como também o menor volume 
histórico vertido.





 

1. INTRODUÇÃO

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

 • Recomposição de faixa ciliar; 
 • Implantação de bosques nas escolas; 
 • Doação de mudas para terceiros. 

 Desde a sua criação, o Horto Botânico da UHE Ita já pro-
duziu mais de 2 milhões de mudas de espécies nativas da região 
do alto Uruguai.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 No ano de 2012, o Horto Botânico, distribuiu 3.863 mu-
das para manutenção de faixa ciliar no entorno do reservatório 
de Itá, 3000 mudas para implantação de faixa ciliar na PCH Salto 
Velho no município de Bom Jesus, 40 mudas para paisagismo na 
estrutura do Horto Botânico da UHE Itá, 856 mudas para insti-
tuições de Ensino, 12.918 mudas para as Prefeituras dos muni-
cípios atingidos e terceiros, 51 mudas para instituições sem fins 
lucrativos e 647 mudas por meio do Projeto Vizinhos do Lago. 
Tais atividades atenderam as iniciativas ligadas a recomposição 
ou enriquecimento de áreas de florestas nativas, totalizando 
21.375 mudas distribuídas no ano.
 Para garantir a variabilidade genética das mudas produ-
zidas, a equipe de técnicos do Horto realiza coleta de sementes 
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de várias matrizes para cada espécie, distribuídas na área de 
abrangência da UHIT. Em 2010 iniciou-se um trabalho de cadas-
tramento e georeferenciamento dessas matrizes, gerando assim 
um banco de dados como todas as informações fenotípicas e lo-
calização das mesmas. Ao todo, foram cadastradas 1.007 (hum 
mil e sete) árvores de 107 (cento e sete) espécies diferentes.
 No Horto Botânico, além das áreas destinadas a produ-
ção de mudas, existe uma trilha ecológica de cerca de 1.078 
metros de extensão que é utilizada como ferramenta para ativi-
dades de Educação Ambiental. 
 Na trilha são abordados temas como: uso indevido de 
área; importância de preservar a água; erosão; espécies nativas 
e espécies raras do Alto Uruguai; lendas da região; fauna local e 
ações que contribuem para a preservação do meio ambiente.
 Em 2012, foram atendidas 710 pessoas nas dependên-
cias do horto e na Trilha do Serelepe.

2.1. TRILHA INTERPRETATIVA

 A “Trilha do Serelepe” tem o objetivo de promover ativi-
dades de educação ambiental em conjunto com Centro de Divul-
gação Ambiental – CDA e outras entidades da comunidade local. 
 Na trilha é possível abordar a importância da preserva-
ção ambiental e o respeito aos elementos da natureza, como 
observação de animais, espécies de plantas, hábitat naturais e 
biodiversidade.  
 O diferencial da Trilha do Serelepe é que possui um per-
curso pavimentado exclusivo para cadeirantes.
 Através de observações da paisagem, foram definidas  
zonas de interesse em relação à fauna, flora e fenômenos natu-
rais que chamam atenção dos visitantes.
 Foram elaborados diferentes percursos adaptados ao 
perfil dos visitantes e que passam pelos pontos principais:

 • Rosa dos ventos (coordenadas, localização);
 • Auditório do Bambuzal;
 • Águas subterrâneas;
 • Quiosques das matrizes (Georreferenciamento de matrizes).

 As visitas à trilha são conduzidas pelo Centro de Divulga-
ção Ambiental - CDA, mediante agendamento prévio pelo 0800 
645 5800.
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Figura 9.1 – Aluno visitando 
a Trilha do Serelepe.

Figura 9.2 – Auditório dos 
bambuzais.

Figura 9.4 – Rosa dos Ventos.

Figura 9.3 – Quiosque das 
matrizes.
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2.2. GEORREFERENCIAMENTO DE ÁRVORES MATRIZES 

 O desenvolvimento de um viveiro florestal de mudas na-
tivas visou atender as necessidades que iriam surgir com relação 
à restauração das áreas afetadas pela implantação da UHE Itá. 
 Desta forma a produção de sementes de espécies flo-
restais arbóreas ganhou grande importância para a formação de 
mudas a serem utilizadas em programas de educação ambiental 
nas escolas, para atender os lindeiros, e na urbanização da nova 
cidade de Itá, em meio a isso buscou se também a preservação 
das espécies florestais nativas em extinção, entre outras ativida-
des que necessitavam deste insumo.

Figura 9.5 – Medição das Matrizes.
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Figura 9.6 – Identificação das matrizes.

 A coleta dos dados de georreferenciamento das árvores 
matrizes em 2011 teve inicio em 26/01/2011 e foi concluída 
em 25/04/2011. A equipe utilizou materiais de apoio como GPS 
(Garmin MAP 60csx), máquina fotográfica digital, trena, pran-
cheta e fichas de campo para coleta dos dados.
 No total foram 24 saídas a campo, abrangendo os muni-
cípios de Itá/SC, Concórdia/SC, Piratuba/SC, Alto Bela Vista/SC, 
Aratiba/RS, Marcelino Ramos/RS, Mariano Moro/RS e Severiano 
de Almeida/RS.
 As características fenotípicas como forma do tronco, dis-
tribuição de copa, altura, e idade média são algumas das carac-
terísticas avaliadas. Uma vez identificadas, as árvores matrizes 
passam a fazer parte das coletas futuras. 
 Após a árvore ser escolhida para coleta de sementes é 
dado um número para a mesma, e em uma planilha de con-
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trole, 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. 
 Posteriormente, com o uso do programa ACCESS os da-
dos são processados, criando assim um banco de informações 
de todas as matrizes. Também junto a isso com o uso do Ar-
cview, foi criado um banco de dados com os pontos do GPS, com 
o objetivo de gerar um mapa de localização de todas as árvores 
georreferenciadas. 
 Foram cadastradas de 1007 (hum mil e sete) árvores de 
107 (cento e sete) espécies diferentes.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A produção de sementes florestais pode variar a cada 
ano, isso significa que nem sempre em todos os anos serão ob-
tidas sementes de todas as espécies. Para aquelas sementes 
que aceitam o armazenamento durante um ano, deve-se fazer o 
armazenamento para garantir sementes para o ano subsequen-
te. Deste modo, é possível garantir a disponibilidade de mudas 
de determinada espécie em todos os períodos. Já para aquelas 
que requerem a semeadura imediata deve-se priorizar a máxima 
semeadura da espécie. 
 Entre os problemas enfrentados na produção de mudas 
arbóreas estão a carência de informações silviculturais de algu-
mas espécies nativas e a seleção de locais de coleta de sementes 
com boa qualidade genética.



 

1. INTRODUÇÃO

 A Central de Manutenção (CM) do reservatório vem de-
senvolvendo desde outubro de 2009, atividades visando a ma-
nutenção da faixa ciliar. No primeiro momento, a CM priorizou a 
construção e reforma de cercas, visando o total isolamento das 
áreas ciliares com interferência de gado, buscando, desta forma, 
fornecer condições ideais para o crescimento das mudas planta-
das anteriormente e para a regeneração natural.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Durante este período foram reformados aproximada-
mente 99,7 mil metros de cerca, sendo aplicados cerca de 8 
mil palanques tratados e 24,2 mil metros de arame. Esta ma-
nutenção é uma atividade constante em função dos fatores que 
influenciam na degradação das cercas.

3. RESULTADOS

 No ano de 2012, além da manutenção de cercas, hou-
ve continuação dos trabalhos de adensamento e replantio de 
mudas em áreas onde a regeneração não obteve o sucesso es-
perado, sejam por questões naturais (características do solo) 
ou antrópicas (corte de cerca, uso de agrotóxicos, invasão por 
bovinos, etc.). Para esta atividade foram contempladas 8 áreas, 
onde ocorreu o plantio de 3.863 mudas. Juntamente ao plantio 
é realizado o coroamento, a adubação, a colocação de tutores e 
amarras, além de ocorrerem manutenções frequentes em todos 
estes quesitos.

RECUPERAÇÃO DA
FAIXA CILIAR10 CONDICIONANTE 2.1.9 DA

LO No 68/99
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 As figuras a seguir apresentam as atividades de recupe-
ração das cercas da faixa ciliar.
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Figura 10.1 – Trabalho de re-
cuperação de cercas.

Figura 10.2 – Atividade de re-
cuperação de cerca na faixa 
ciliar.

Figura 10.4 – Trabalho de re-
cuperação de cercas.

Figura 10.3 – Local onde foi 
necessário recuperar a cer-
ca.
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Figura 10.5 - Recuperação 
dos corredores de desseden-
tação.

Figura 10.6 - Recuperação dos 
corredores de dessedentação.

Figura 10.8 – Faixa ciliar em 
recuperação após o cerca-
mento.

Figura 10.7 – Faixa ciliar an-
tes do cercamento.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Para o ano de 2013, a equipe da CM dará continuidade 
aos serviços de isolamento de áreas através da manutenção de 
cercas e, durante o período mais adequado (entre os meses de 
maio e agosto) serão restabelecidas as atividades de manutenção 
na faixa ciliar, com plantio de mudas em novas áreas pré-defini-
das.





 

1. INTRODUÇÃO

 Em junho de 2008 foi aprovada pela Câmara de Verea-
dores de Marcelino Ramos a criação do Parque Natural Municipal 
Mata do Rio Uruguai Teixeira Soares. Durante o ano de 2009, 
foram realizadas reuniões com a comunidade e prefeitura, bem 
como oficinas de capacitação para definir as diretrizes para insta-
lação da infraestrutura necessária ao funcionamento do Parque. 
Em 2010, o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Mata 
do Rio Uruguai Teixeira Soares foi revisado de modo a incorporar 
as orientações operacionais e normativas resultantes do ama-
durecimento dos projetos de infraestrutura em elaboração, os 
quais ampliaram as demandas de uso público originalmente pre-
vistas. As atividades desenvolvidas em 2011 incluíram o suporte 
à elaboração de projetos para implantação das estruturas de uso 
público do Parque.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 As atividades desenvolvidas em 2012 buscaram con-
solidar os projetos para implantação das estruturas do Parque 
Natural Municipal Mata do Rio Uruguai Teixeira Soares, entre as 
quais:

 • Consolidação dos anteprojetos arquitetônicos com base 
nos orçamentos preliminares;
 • Projetos complementares de engenharia e paisagismo 
do Parque;
 • Finalização dos projetos complementares, projeto ar-
quitetônico executivo e orçamento final;

UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO11
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 •  Assinatura do Termo de Compromisso entre Tractebel 
e Prefeitura Municipal de Marcelino Ramos;
 • Contratação e início do desenvolvimento dos Projetos 
de Sinalização, Logomarca e Sala de Exposições do Parque;
 • Processo participativo de escolha da Logomarca do Par-
que;
 • Elaboração da Especificação Técnica e contratação do 
serviço de fotografia e criação de um banco de imagens para uso 
nos projetos de do Parque;
 • Elaboração do Manual de Autorização de Atividades 
dentro do Parque e validação frente ao DEFAP;
 • Adequação de escopo do projeto da Casa Italiana;
 • Elaboração da Especificação para Execução das Obras 
de Infraestrutura do Parque;
 • Elaboração da Especificação Técnica e contratação da 
execução da Terraplanagem no Centro de Visitantes; 

3. RESULTADOS

3.1. CONSOLIDAÇÃO DOS ANTEPROJETOS ARQUITETÔNICOS

 A partir do novo anteprojeto arquitetônico, reunindo 
os novos conceitos e diretrizes (pautados na redução da tone-
lagem das estruturas metálicas e simplificação da demanda de 
manutenção das estruturas de uso público), foi contratada uma 
empresa para gerar um orçamento preliminar de forma a vali-
dar o novo conceito proposto. Este documento foi finalizado em 
fevereiro de 2012, e logo após a equipe da Tractebel aprovou a 
nova linha a ser adotada.

3.2. PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E PAISA-
GISMO DO PARQUE

 A partir do novo anteprojeto arquitetônico, reunindo os 
novos conceitos e diretrizes (pautados na redução da tonela-
gem das estruturas metálicas e simplificação da demanda de 
manutenção das estruturas de uso público), foi contratada uma 
empresa para gerar um orçamento preliminar de forma a vali-
dar o novo conceito proposto. Este documento foi finalizado em 
fevereiro de 2012, e logo após a equipe da Tractebel aprovou a 
nova linha a ser adotada.
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3.3. FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES, PROJE-
TO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO E ORÇAMENTO FINAL 

 Os projetos complementares foram finalizados em agosto 
de 2012 e encaminhados para finalização do projeto arquitetô-
nico, que ocorreu em setembro de 2012. De posse dos projetos 
finais a empresa responsável elaborou, em outubro de 2012, o 
orçamento final detalhado, com o objetivo de balizar o processo 
de seleção das empresas a serem contratadas para executar as 
obras do Parque.

3.4. ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO ENTRE TRAC-
TEBEL E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS

 Uma vez que o Parque Natural Municipal Mata do Rio 
Uruguai Teixeira Soares é uma unidade de conservação muni-
cipal, a gestão da unidade ficará a cargo da mesma. Frente às 
condicionantes de operação da UHIT, a empresa tem o compro-
misso de implantar a UC e apoiar a fase inicial de operação. 
 Buscando estabelecer claramente as bases de tal parce-
ria, em julho de 2012 foi assinado um Termo de Compromisso 
entre a empresa e a Prefeitura Municipal de Marcelino Ramos 
(Figura 11.1). Tal documento representou um marco na implan-
tação da UC, pois estabeleceu um novo cronograma de implan-
tação e as responsabilidades dos atores envolvidos.

Figura 11.1 - Cerimônia de assinatura do Termo 
de Compromisso para implantação do Parque.
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3.5. CONTRATAÇÃO E INÍCIO DO DESENVOLVIMENTO DOS PRO-
JETOS DE SINALIZAÇÃO, LOGOMARCA E SALA DE EXPOSIÇÃO 
DO PARQUE

 Como forma de obter um padrão de identidade visual 
para as placas internas e externas ao Parque e para o espaço de 
exposições do Centro de Visitantes, adotando a logo como sím-
bolo da UC a ser fortalecido na região, no primeiro trimestre de 
2012 foi contratada a empresa Trama Ecodesign.

3.6. PROCESSO PARTICIPATIVO DE ESCOLHA DA LOGO DO PARQUE

 Após a contratação da Tramas Ecodesign, no primeiro 
semestre foram realizadas pesquisas com a  comunidade local, 
avaliando junto aos mesmos, os principais elementos que eles 
identificavam como sendo relevantes ao Parque.
 Com base neste material, foram desenvolvidos três dife-
rentes propostas de logomarca. A Tractebel decidiu abrir para a 
comunidade estudantil do município, a decisão de qual propos-
ta representaria melhor o Parque (Figura 11.2). Desta forma já 
foram registrados os domínios na WEB e colocado na rede um 
hotsite apresentando os três estudos da logomarca e propondo 
um concurso onde os alunos deveriam escolher um dos estudos e 
desenvolver uma justificativa da escolha. Dentre aqueles alunos 
que escolheram a logomarca vencedora (Figura 11.3), em agosto 
de 2012, após as férias escolares, a melhor justificativa foi pre-
miada com um Ipad e a escola também recebeu um notebook.

Figura 11.2 - Palestra de lançamento do con-
curso da logo.
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Figura 11.3 - Logo vencedora.

3.7. ELABORAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONTRATA-
ÇÃO DO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E CRIAÇÃO DE UM BANCO 
DE IMAGENS PARA USO NOS PROJETOS DO PARQUE

 Frente a contratação dos projetos da sala de exposições, 
logomarca e demais itens de identidade visual do Parque, fez-
-se necessário ter um banco de imagens que compreende-se as 
principais facetas do Parque e do município, tanto referente ao 
meio biótico quanto as comunidades locais e seu histórico. Desta 
forma, foi elaborada uma especificação técnica e, ainda no pri-
meiro semestre foi contratado o fotógrafo Mateo Troncoso, que 
juntamente com a equipe da Ortus Consultoria, realizou entre os 
meses de maio a setembro, campanhas fotográficas percorrendo 
todo o entorno do Parque, assim como suas principais forma-
ções florestais, cursos d’água, todo o sistema de trilhas e demais 
atrativos potenciais (Figura 11.4). Como resultado, criou-se um 
rico banco de imagens a serem utilizadas na sala de exposições, 
sistema de sinalização, materiais de divulgação e também web-
site e outros audiovisuais a serem futuramente gerados.
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Figura 11.4 - Exemplos do acervo de fotografias dos atrativos do Parque.

3.8. ELABORAÇÃO DO MANUAL DE AUTORIZAÇÃO DE ATIVIDA-
DES DENTRO DO PARQUE E VALIDAÇÃO FRENTE AO DEFAP

 Frente as características de uma Unidade de Conserva-
ção e buscando regular as atividades previstas no processo de 
implantação do Parque, foi elaborado um manual de autorização 
de atividades dentro do Parque. Tal documento compilou as prin-
cipais especificidades previstas na legislação ambiental e, em 
especial, no próprio Plano de Manejo do Parque. Incluiu também 
um procedimento de comunicação das atividades autorizadas 
aos principais órgãos de interesse, dentre os quais o Departa-
mento de Florestas e Áreas Protegidas – DEFAP do estado do Rio 
Grande do Sul, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul - PATRAN 
e a Promotoria de Justiça de Marcelino Ramos.
 O documento foi elaborado e apresentado ao DEFAP, ob-
tendo validação pelo mesmo, para ser utilizado instrumento de 
referência pela Prefeitura Municipal de Marcelino Ramos durante 
o processo de implantação da UC.

3.9. ELABORAÇÃO DO MANUAL DE MITIGAÇÃO DE IMPACTOS 
PARA AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO

 Após a finalização dos projetos, a equipe da Ortus Con-
sultoria elaborou um manual a ser anexado no processo de con-
tratação das empresas, com vista a estabelecer as principais 
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estratégias de minimização de impactos ao longo do processo de 
execução dos projetos de infraestrutura do Parque.

3.10. ADEQUAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO DA CASA ITALIANA

 Conforme citado no relatório de 2011, a reconstrução 
da Casa Italiana foi uma das demandas da comunidade para as 
estruturas de apoio à visitação do Parque. Frente às suas carac-
terísticas arquitetônicas e a representatividade da história local, 
decidiu-se dotar a casa de uma exposição com foco no conteúdo 
cultural da comunidade do entorno e implantar a Casa Italiana 
através de recursos da Lei Rouanet. 
 Tal estratégia permite potencializar a implantação de um 
maior número de estruturas no Parque, incrementa a atrativi-
dade à visitação com conteúdo cultural, fortalece a integração 
comunitária, aumenta a visibilidade do Parque e fortalece a As-
sociação dos Vizinhos do Parque Natural Municipal Mata do Rio 
Uruguai Teixeira Soares (AVPM) que deve ser a proponente do 
projeto. 
 Para viabilizar tal fato, em 2012 foi contratada uma em-
presa de topografia para realizar a demarcação da área objeto 
deste projeto e realizado junto à prefeitura de Marcelino Ramos 
a articulação do aceite desta área como sendo de apoio a Unida-
de de Conservação, sob tutela do município. 

3.11. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PARQUE

 Foi elaborada a Especificação Técnica para a contratação 
das empresas necessárias a execução das obras de infraestrutu-
ra do Parque (Centro de Visitantes, Mirantes, Passarela Suspen-
sa, etc).
 Também foi prospectado um banco de fornecedores a 
serem convidados para apresentação de proposta técnica e co-
mercial para a empreitada, com meta para escolha efetiva das 
empresas para o primeiro trimestre de 2013.

3.12. CENTRO DE VISITANTES
 
 Dentre os projetos complementares, foi elaborado o proje-
to de terraplanagem, o qual foi base para a elaboração de Especifi-
cação Técnica e contratação efetiva destes serviços em novembro 
de 2012, com início previsto para o primeiro trimestre de 2013.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 No final de 2011, foi tomada a importante decisão de re-
fazer o projeto Arquitetônico do Parque. Em 2012, estes projetos 
foram totalmente refeitos, detalhados e finalizados, conjunta-
mente com o desenvolvimento das demais atividades necessá-
rias à implantação da UC e posterior operação da mesma. 
 As licenças necessárias e contratação das empresas para 
início do processo (terraplanagem) foram efetuadas no final de 
2012 e a contratação das executoras está prevista para o pri-
meiro trimestre de 2013.



GESTÃO 
PATRIMONIAL





 

1. INTRODUÇÃO 

 O Plano Diretor do Reservatório estabeleceu os Zonea-
mentos de Usos, estabelecendo ainda os procedimentos a serem 
adotados nas áreas onde é permitido o uso, com as respectivas 
normas gerais e normas específicas. 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

 Estão sendo criadas as condições para um diálogo cons-
tante com as comunidades e agentes envolvidos, tanto para as 
solicitações de permissão de uso, como para esclarecimento a 
dúvidas e outras solicitações. 

2.1. INSTRUMENTOS DE GESTÃO

• Vídeo Instrutivo

 Foi elaborado um vídeo instrutivo sobre as principais ca-
racterísticas do Plano de Uso e as formas de utilização da borda 
do lago, que contou com a participação da equipe encarregada 
da operação da UHE Itá, a Polícia Ambiental e a comunidade. 
Esse vídeo encontra-se disponível em todas as prefeituras dos 
municípios lindeiros ao reservatório e no Centro de Divulgação 
Ambiental – CDA, em Itá, SC. 

• Cartilha

 Foi elaborada uma cartilha instruindo sobre o uso do lago 

GESTÃO DO USO E
OCUPAÇÃO DO
RESERVATÓRIO12
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que vem sendo distribuída a população lindeira e demais inte-
ressados.

• Solicitações de Uso

 Depois de recebidas pelo Consórcio Itá, as solicitações 
de uso são avaliadas através do Sistema de Informações Geren-
ciais 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 proces-
so. O solicitante deverá obter todas as autorizações de órgãos 
ambientais e legais antes da emissão final da Permissão de Uso. 
As permissões de uso têm como prazo de validade o mesmo es-
tabelecido pela respectiva licença ambiental emitida pelo órgão 
responsável pelo licenciamento.

Figura 12.1 – Fluxograma com a sequência do processo para obtenção de Permissão de Uso 
do Lago e seu Entorno.

*A autorização de Trâmite de Projeto apenas define se é possível ou não o projeto ser executado.
Em nenhuma hipótese ela deve ser interpretada como uma Permissão de Uso.
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 Durante período de cumprimento de todas as exigências 
requeridas no processo, são realizadas vistorias de campo com o 
objetivo de assegurar que, no período de tramitação do proces-
so, o solicitante não modificou a área pretendida. 
As solicitações de uso do lago e seu entorno do ano de 2012 
estão relacionadas na tabela 12.1.

Tabela 12.1 - Resumo das Solicitações de Uso do Lago e Margens até 31/12/2012.

2.2. FISCALIZAÇÃO

 O trabalho segue as diretrizes do Plano de Gestão Am-
biental e Sociopatrimonial – PGASP, do Manual de Gestão Am-
biental e Sociopatrimonial – MGASP e do Plano Diretor do Re-
servatório e seu Entorno, onde são estabelecidas rotinas para a 
atividade de fiscalização.
 Nesses documentos estão descritos todos os usos per-
missíveis e não permissíveis para o reservatório e seu entor-
no. Com base nesses documentos, o agente fiscalizador reali-
za inspeções a campo, via terrestre e fluvial, para a verificação 
de irregularidades ambientais e sociopatrimoniais nas áreas de 
concessão do empreendimento. Se constatada a irregularida-
de ambiental ou sociopatrimonial, o agente fiscalizador tipifica 
quanto ao seu agravo, averigua a extensão da área de incidência 
e registra.
 As ocorrências ambientais são encaminhadas para os ór-
gãos de fiscalização de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul e 
as ocorrências patrimoniais são encaminhadas conforme o pro-
cedimento de gestão PG-PA-001, o qual descreve o fluxo para 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012
GESTÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO RESERVATÓRIO136

tentativa de resolução amigável dos casos em questão e, caso 
não seja possível, determina os passos para resolução judicial da 
infração.
 Os registros são armazenados em um banco de dados, o 
qual fornece as informações para a geração dos relatórios men-
sais, que contêm resumidamente a descrição das atividades rea-
lizadas, além de mapa que indica a localização dos registros de 
ocorrência gerados no período.  
 Durante ao ano de 2012 foram realizadas as seguintes 
atividades:

• Vistorias Programadas – Cercas

 As vistorias têm por objetivo identificar ocorrências nas 
áreas de implantação do projeto de recuperação da faixa ciliar. 
São observadas ocorrências relativas à danificação de cercas, 
abertura de corredores e presença de gado na faixa ciliar. A vis-
toria é realizada quando das inspeções de rotina no reservatório. 
Nos casos em que se constata dano proposital às cercas, gera-se 
Registro de Ocorrência. Nos demais casos, repassa-se a infor-
mação para que a devida manutenção possa ser efetuada.

• Vistorias Programadas – Macrófitas Aquáticas

 A vistoria programada é realizada nos seis pontos com 
maior infestação de macrófitas. Esses pontos foram indicados no 
Plano de Manejo. São realizadas inspeções mensais observando-
-se a evolução das espécies, a área de infestação e se há necessi-
dade de instalação de cabo de contenção no local da proliferação. 

• Vistorias Programadas – Taludes Marginais

 Trata-se de inspeção visual nos seis pontos considerados 
como potencialmente instáveis, definidos antes do enchimento 
do reservatório. São realizadas inspeções a cada dois meses na 
observação de inclinação de árvores, escorregamento ou desli-
zamento de solo. São registrados quaisquer escorregamentos de 
solo visualizados durante as inspeções de campo.

• Vistorias Complementares 
 
 Vistorias efetuadas para se registrar o andamento da si-
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tuação das infrações, por meio de inspeção de campo, em aten-
dimento às demandas jurídicas, sejam elas ambientais ou patri-
moniais, em área de APP ou remanescentes. 

• Vistorias em Áreas Remanescentes 

 As vistorias em áreas remanescentes têm por objetivo 
verificar a condição atual das áreas de propriedade do empreen-
dedor. Identificando-se alguma irregularidade, elabora-se um 
registro de ocorrência (RO-11) e se dá sequência ao processo de 
desocupação.
 Caso a área vistoriada não esteja ocupada, é elaborado 
um resumo executivo (RE 02) para se registrar a realização da 
vistoria. As vistorias são realizadas a partir de um planejamento 
semanal, ou a partir de denúncias oriundas da população.
No ano de 2012, atendendo-se a uma solicitação do DPS, reali-
zou-se também vistoria nas áreas remanescentes do eixo antigo 
da UHE Machadinho, tendo sido realizado o levantamento das 
ocupações e identificações dos infratores.

• Acompanhamentos Técnicos 
 
 É aplicado no acompanhamento da execução dos serviços 
dos consultores e fornecedores nos monitoramentos ambientais. 
O técnico fiscalizador utiliza-se de um formulário específico para 
o registro da atividade, descrevendo de maneira breve os fatos 
constatados.  

• Entrega de Notificações Extrajudiciais

 A notificação extrajudicial (NE) é um documento enca-
minhado ao infrator por meio de uma correspondência externa 
assinada pelo departamento jurídico da Tractebel Energia, que 
visa à resolução amigável de irregularidades.
 O agente fiscalizador localiza o infrator para entregar a 
notificação extrajudicial. No caso do infrator recusar-se a receber 
a NE, o fiscal lê o conteúdo da NE, atesta na própria notificação 
a recusa em receber o documento, assina-a e encaminha-a para 
ação judicial. Caso o infrator não seja encontrado, a fiscalização 
retorna em outra data, ou encaminha a notificação via correio ou 
cartório.
 Além das atividades citadas acimas, foram realizadas as 
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seguintes atividades:

 • Elaboração de registros;
 • Protocolo de registros;
 • Identificações de infratores;
 • Notificações verbais;
 • Elaboração de minutas de Notificações Extrajudiciais - 
NEs e correspondências externas - CEs.
 • Atualização do banco de dados com as informações e 
situação dos registros de ocorrência.

3. RESULTADOS

 As Tabelas 12.2 e 12.3 demonstram o número de re-
gistros de ocorrência e resumos executivos emitidos no ano de 
2012:

Tabela 12.2 - Registros de Ocorrência emitidos em 2012.

 



 

USINA HIDRELÉTRICA ITÁ
GESTÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO RESERVATÓRIO 139

 

Tabela 12.3 - Resumos Executivos emitidos em 2012.

 O gráfico 12.1 demonstra o percentual de registros de 
ocorrência de Uso e Ocupação das Margens emitido para cada 
município lindeiro ao reservatório e a área de fiscalização em 
cada município. Total de 67 registros.

Gráfico 12.1 - Registros de Ocorrência de Uso Irregular das Margens (RO 11) emitidos em 
2012. Percentual de ocorrência em cada município e relação com área fiscalizada.

 O gráfico 12.2 demonstra as irregularidades identificadas 
nos Registros de Ocorrência de Uso Irregular das Margens (RO 
11) emitidos em 2012. Nos 67 Registros de Ocorrência gerados, 
foram apontadas 138 irregularidades, distribuídas entre 12 ca-
tegorias diferentes, além de casos classificados como “Outros”, 
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referentes a tipos de irregularidades não previstas no formulário 
de registro. Conforme demonstrado no gráfico a seguir, os casos 
enquadrados como “Outros” tiveram participação expressiva, 
respondendo por 19% do total de irregularidades. Estes casos 
dizem respeito a capina, corte de grama, construção de cerca 
etc.

Gráfico 12.2 – Distribuição percentual dos Registros de Ocorrência (RO 11) emitidos em 
2012 (%).

 O gráfico 12.3 apresenta o panorama geral dos encami-
nhamentos e situação dos registros emitidos em 2012.
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Gráfico 12.3 - Encaminhamento e Situação dos Registros em 2012 (%).

 No ano de 2012 foram efetuadas 74 vistorias fluviais e 
74 vistorias por via terrestre na área de abrangência da fiscali-
zação. 
 A seguir são apresentados exemplos de registros foto-
gráficos de ocorrências identificadas durante os procedimentos 
de fiscalização no ano de 2012.
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Figura 12.2 -  Supressão da 
vegetação em APP.

Figura 12.3 - Queimada em 
APP.

Figura 12.4 - Lavoura em 
área remanescente.
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Figura 12.5 -  Edificação em 
remanescente.

Figura 12.6 - Criação de bovi-
nos em remanescente.

Figura 12.7 - Avanço de cer-
ca em APP.
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Figura 12.8 - Vistoria Progra-
mada de Macrófitas.

Figura 12.9 - Vistoria Progra-
mada de Cercas.

Figura 12.11 - Acompanha-
mento Técnico.

Figura 12.10 - Vistoria Pro-
gramada de Taludes Margi-
nais.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O número de vistorias realizado no período na área de 
abrangência da fiscalização foi de 148. Isto representa um incre-
mento de 37% em relação ao número de vistorias realizadas em 
2011. No ano 2012 o número de registros de ocorrência de Uso 
e Ocupação Irregular das Margens foi inferior ao registrado em 
2011, quando foram gerados 74 registros.





RELACIONAMENTO
E COMUNICAÇÃO

COM A SOCIEDADE





 

1. INTRODUÇÃO 

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

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1. APOIO ÀS COMUNIDADES

 O Consórcio Itá, através de participação ativa em even-
tos específicos, busca identificar ações conforme suas políticas 
de relacionamento com a sociedade , bem como esclarecer e 
divulgar suas ações socioambientais. 
 Destacam-se os seguintes beneficiados nestes eventos:
 
	 	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 Plau-
mann, de Concórdia/SC.
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2.2. PROJETOS VIZINHOS DO LAGO 

 O Projeto “Vizinhos do Lago” tem como objetivo principal 
promover a comunicação entre a população lindeira e o Consór-
cio Itá, de forma rápida e transparente.
 A Linha Verde (0800 – citado no item 2.3) foi disponibi-
lizada para atender às demandas das pessoas cadastradas no 
projeto “Vizinhos do Lago”. Desde o inicio do Projeto, em 2007 
já foram mais de 1.162 comunicações, o que equivale a quase 
63 % das ligações recebidas pela Linha Verde. 
 Toda comunicação está sendo feita através de um repre-
sentante do Projeto que tem como meta responder a todos os 
questionamentos efetuados, sejam eles pelo 0800, por carta ou 
pessoalmente, através de um processo de comunicação dinâmi-
co e rápido. 
 Esse projeto visa: 

	 	Estabelecer comunicação frequente com o lindeiro; 
	 	Monitorar o fluxo de correspondências encaminha-
das pelos lindeiros ao empreendedor, de forma que as mesmas 
sejam respondidas no menor espaço de tempo possível; 
	 	Comunicar temas relacionados ao empreendimento 
que possam ser de interesse dos lindeiros; e
	 	Promover o uso do 0800 como instrumento de co-
municação entre o Consórcio Itá e os lindeiros. 
Os principais processos desenvolvidos foram os seguintes: 
	 	Atualização de informações relativas aos proprietá-
rios 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 palestras sobre legislação ambiental 
juntamente com as Polícias Ambientais e em comunidades lin-
deiras. 
	 	Identificação de eventuais demandas; 
	 	Esclarecimentos e informações ao lindeiro vizinho.
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Gráfico 13.1 – Demandas até 2012.

2.3. 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 à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 
17:00 horas. Todas as ligações são registradas e são fornecidos 
esclarecimentos aos solicitantes. Em 2007, o “0800” foi integra-
do ao Projeto Vizinhos do Lago, e as demandas do 0800 passa-
ram a ser respondidas pelo responsável pelo Consórcio Itá.

2.4. CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS 

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

2.5. APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

 Em 2012 foram destinados recursos financeiros para a 
divulgação turística dos municípios lindeiros ao reservatório. O 
Consórcio Itá vem apoiando as ações definidas no Plano de De-
senvolvimento Regional Integrado, documento elaborado pela 
AMULBI (Associação dos Municípios Lindeiros à Barragem de Itá) 
e tem o o objetivo de fomentar as atividades de turismo e agro-
negócios da região.
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Figura 13.1 - Comunicação 
com lindeiros.

Figura 13.2 –  Atualização das 
informações.

Figura 13.4 - Atualização de 
informações relativas aos pro-
prietários e ocupantes.

Figura 13.3 - Visita às pro-
priedades.



1. INTRODUÇÃO

 Em novembro de 2001, foi criado o Centro de Divulga-
ção Ambiental - CDA, com a missão de desenvolver um projeto 
de educação ambiental para a Usina Hidrelétrica Itá. 
 Além das atividades direcionadas para a gestão da Usi-
na, o CDA oferece informações sobre a região, assim como sobre 
os programas sociais e ambientais desenvolvidos pela Usina Hi-
drelétrica Itá. Utiliza como ferramentas de interação, exposições 
temáticas, biblioteca, videoteca, arquivo fotográfico, arquivo 
com depoimentos gravados, arquivo de projetos etc. 
 Os trabalhos de educação ambiental do CDA são dire-
cionados para os 11 municípios atingidos pelo reservatório, a 
saber: Itá, Concórdia, Alto Bela Vista, Arabutã, Ipira, Piratuba, 
Peritiba, em Santa Catarina, e Aratiba, Marcelino Ramos, Seve-
riano de Almeida e Mariano Moro, no Rio Grande do Sul. 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

 O CDA trabalha com atendimentos diferenciados. Rea-
liza palestras, visita interna e externa à UHE Itá e ao Horto Bo-
tânico da UHE Itá. Além disso, desenvolve projetos de extensão 
em Educação Ambiental, sensibilizando, principalmente, a co-
munidade escolar da importância da preservação ambiental. 
 O CDA possui a seguinte estrutura para realizar os aten-
dimentos:

	 	Auditório (onde são ministradas palestras e apre-
sentações de vídeos); 

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL14 CONDICIONANTE 2.1.10 A, B, C

DA LO No 68/99
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	 	Exposição permanente sobre a construção da UHE Itá; 
	 	Exposição permanente abrangendo os estudos so-
cioambientais executados pela UHE Itá;
	 	Acervo técnico dos 23 Programas Ambientais; 
	 	Sala de pesquisa para a comunidade; 
	 	Profissionais especializados para cada atendimento; 
	 	Infraestrutura para atender a comunidade escolar 
da região.

 Em 2012 foram atendidas 28.878 pessoas nas depen-
dências do CDA e nos municípios (palestras para alunos, comu-
nidades, 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;
	 	Água; 
	 	Peixes; 
	 	Arqueologia; 
	 	Relocação da cidade de Itá.

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

2.1. PROJETO “BOSQUE DE ESPÉCIES ARBÓREAS NATIVAS”

 O Projeto Bosque de Espécies Arbóreas Nativas do Alto 
Uruguai tem como objetivos contribuir para a sensibilização das 
novas gerações da importância de conhecer e preservar as es-
pécies arbóreas nativas da região.
 Este projeto foi criado em 2005 e tem caráter permanen-
te. É voltado especialmente às escolas da rede municipal e esta-
dual dos municípios lindeiros ao reservatório da UHE Itá. Todas 
as mudas utilizadas para a implantação de cada bosque foram 
originárias do Horto Botânico da UHE Itá. Dentro desse enfoque 
buscou-se:

	 	Implantar bosques com o maior número de espécies 
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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; e
	 	Instigar professores a cooperarem na aplicação do 
projeto.

• Implantação e Monitoramento

 O primeiro passo para a aplicação dos bosques consis-
tiu na divulgação da atividade nas secretarias de educação dos 
municípios, realizada por meio de um convite explicativo sobre 
o programa. Todo o processo é acompanhado por integrantes da 
equipe do CDA. 
 O projeto envolve duas etapas: a implantação e o moni-
toramento.

	Etapa 1 – Implantação do Bosque 

a) 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 au-
las em mais de uma escola, eles próprios ajudam na divulgação. 

b) 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. 
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c) Terceira fase: 

 Auxiliados por um dos técnicos do CDA, alunos e pro-
fessores 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 isopor 
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. 

d) Quarta fase

 Cada grupo planta as mudas doadas pelo Horto Botânico 
da UHE Itá. 
 Desde o início do programa foram plantadas mais de 
3.079 mudas (entre implantação e replantio). A quantidade 
plantada em cada bosque varia de acordo com a área disponível 
nas escolas. Alguns lugares recebem 15 mudas, enquanto em 
outros o número pode chegar a 100. 
 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 infor-
mativas com o nome popular e científico da planta. Nessa fase 
os alunos são estimulados a elaborar os caminhos do bosque e 
as placas de identificação.

	Etapa 2 - Monitoramento do Bosque
 
a) 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 paquíme-
tro. 

b) 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 é utilizado em práticas 
como a determinação da localização da área, o estudo das espé-
cies frutíferas e das partes da planta, como raízes, caule e folhas. 
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c) 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 im-
plantados 27 bosques, distribuídos nos municípios de Alto Bela 
Vista; Arabutã; Concórdia; Ipira; Itá; Piratuba e Peritiba em 
Santa Catarina e Aratiba, Severiano de Almeida; Mariano Moro; 
Marcelino Ramos; Três Arroios e Itatiba do Sul, no Rio Grande 
do Sul. Estes dois últimos municípios, embora não lindeiros, so-
licitaram participar dos projetos educacionais do CDA e foram 
incluídos.

Figura 14.1 - Atividade no bosque.

2.2. PROJETO “ANIMAÇÕES EM VÍDEOS E GIBIS SOBRE TEMAS 
AMBIENTAIS” 

 A experiência do CDA adquirida junto às comunidades 
lindeiras ao reservatório da UHE Itá, resultou em um levanta-
mento de quais seriam os principais temas relacionados a meio 
ambiente e patrimônio. Do estudo inicial, foram desenvolvidos 
13 temas que envolvem áreas de conhecimento diferentes e que 
fornecem um conhecimento mais amplo dos temas de meio am-
biente. Posteriormente, alguns dos temas foram subdivididos 
para facilitar a didática e deles resultaram dezoito diferentes 
palestras/atividades. 
 Como ferramenta de apoio às palestras foram desenvol-
vidos vídeos e gibis ilustrativos a título de atividade complemen-
tar. Isso permitiu que em uma animação de aproximadamente 
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15 minutos, o aluno tivesse contato com os principais conceitos 
abordados na palestra, e posteriormente reforçasse 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 realidade e costumes da região. Através 
de uma linguagem lúdica, as crianças adquirem 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. 

 No ano de 2012 foram aplicados os temas Interação e 
Resíduos nas escolas dos municípios lindeiros, com a participa-
ção de 8.897 alunos de 1º ao 5º do ensino fundamental no pri-
meiro tema sobre Interação. Foi apresentado o vídeo “A árvore 
da montanha” acompanhado de uma palestra sobre a interação 
ecológica com o objetivo de reforçar as informações apresen-
tadas. O material de apoio utilizado foi “A série acampamento” 
a qual é composto por três episódios sendo: 1. Que noite, 2. 
Caminhando na floresta, 3. Desmontando acampamento (este 
último foi entregue durante a aplicação do segundo tema). No 
total foram distribuição 8.841 gibis nº 1 e 8.843 gibis nº 2, além 
de 1400 unidades do “Quebra-Cabeça interação” para as biblio-
tecas das escolas. 
 O segundo tema aplicado foi Resíduos com a participa-
ção de 7.153 alunos de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Foi 
apresentado o vídeo “Afinal, quem é o porco aqui?”. Este vídeo 
acompanhou uma palestra sobre Resíduos com o objetivo de 
reforçar as informações apresentadas no vídeo. O material de 
apoio utilizado foi “A serie acampamento” – nº 3. Desmontando 



 

USINA HIDRELÉTRICA ITÁ
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 159

acampamento, foram distribuídos 7.027 gibis. 
 Para complementar as ações foi lançado o segundo 
 “Livro de Tirinhas”, elaborado com o mesmo cuidado para tratar 
as questões socioambientais, acrescentando uma dinâmica de 
diversão e humor às aventuras de Leo e Juju. O livro foi distri-
buído nas bibliotecas públicas e nas escolas estaduais e munici-
pais dos municípios lindeiros totalizando 1.444 livros.
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Figura 14.2 – Atividades nas 
escolas.

Figura 14.3 - Palestra Intera-
ção nas escolas.

Figura 14. 5 - Alunos visitando 
a UHE Itá.

Figura 14.4 – Alunos visitan-
do a UHE Itá.
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2.3. FAIXA CILIAR E MACRÓFITAS AQUÁTICAS

   
CONDICIONANTE 2.1.10 A
DA LO No 68/99

 O tema “Importância da faixa ciliar no ecossistema” foi 
trabalhado durante o mês de outubro de 2012, com a veiculação 
de 01 vinheta com 23 inserções em meio a programação das 
rádios envolvidas. 
 Também foi confeccionado informativo a fim de com-
plementar as informações transmitidas na vinheta e apresentar 
resultados pertinentes ao plantio já realizado. O informativo e 
as vinhetas encontram-se disponíveis no site do Consórcio Itá 
(www.consorcioita.com.br).
 Foi aplicado a partir de mês de agosto ao mês de de-
zembro de 2012 o tema “Resíduo” nas escolas municipais e es-
taduais dos municípios lindeiros ao reservatório da UHE Itá. Foi 
trabalhado o tema resíduo (sólidos e líquidos), pois os mesmos 
não são destinados corretamente e acabam chegando aos cor-
pos d’água (riachos, rios, reservatórios). 
 Nesta atividade participaram 7.153 alunos de 1º ao 5º 
ano do ensino fundamental. O vídeo “Afinal, quem é o porco 
aqui?” acompanhou uma palestra sobre Resíduos com o objetivo 
de reforçar as informações apresentadas. O material de apoio 
utilizado foi o “A serie acampamento” – nº 3 “Desmontando 
acampamento”, com a distribuição de 7.027 gibis.

Figura 14.6 - Palestra Resíduos nas escolas.

 Durante os meses de outubro de 2012 a dezembro de 
2012 foi veiculada uma vinheta e esta teve 402 inserções em 
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meio a programação das rádios envolvidas. Os temas trabalha-
dos foram: Formação, importância e monitoramento das Macró-
fitas.
 Foi confeccionado informativo a fim de complementar 
as informações transmitidas na vinheta além de apresentar re-
sultados pertinentes às retiradas de macrófitas já realizadas. O 
informativo e as vinhetas encontram-se disponíveis no site do 
Consórcio Itá (www.consorcioita.com.br).

2.4. ICTIOFAUNA

   
CONDICIONANTE 2.1.10 B
DA LO No 68/99

 
 Foram realizados programas de rádio com a divulgação 
de vinhetas referente ao tema “Ictiofauna” relacionado com o 
reservatório da UHE Itá, esclarecendo dúvidas da comunidade 
do entorno. Foram contempladas rádios que abrangem os 11 
municípios lindeiros do reservatório, além de outros municípios 
da região.
 Durante os meses de outubro de 2012 a dezembro de 
2012 foram veiculadas 02 vinhetas e estas tiveram 555 inser-
ções em meio a programação das rádios envolvidas. Os temas 
trabalhados foram: Período de Defeso e Soltura de Peixes.
 Foram confeccionados também informativos e estes tra-
zem mais informações, de modo a complementar a vinheta. Os 
informativos e as vinhetas encontram-se disponíveis no site do 
Consórcio Itá (www.consorcioita.com.br).

2.5. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS 
– PFEA

   
CONDICIONANTE 2.1.10 C
DA LO No 68/99

 
 No ano de 2012 foi realizado o Programa de Formação 
de Educadores (as) Ambientais – PFEA. Ocorreram 14 encontros 
conduzidos por profissionais capacitados e conhecidos na área, 
totalizando 120 horas aulas, com a participação de 28 alunos.
 O PFEA foi estruturado para que os educadores aprimo-
rem seus conhecimentos na área de educação ambiental, e, des-
ta forma, possam identificar e analisar práticas pedagógicas em 
educação ambiental e aplicá-las no seu cotidiano. É composto 
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por quatro módulos interligados de tal forma que um trabalha 
os fundamentos do próximo. No Módulo I foi trabalhado funda-
mentos da Educação Ambiental; o Modulo II é voltado para os 
conceitos e temas ambientais. No Módulo III são abordados os 
contextos de cidadania e vida cotidiana. No Módulo IV os edu-
cadores devem formular uma proposta pedagógica na forma de 
um projeto para a elaboração de um trabalho de conclusão do 
curso.
 Os participantes foram professores dos municípios lin-
deiros do reservatório da UHE Itá bem como, lideranças comu-
nitárias, representantes da Polícia Ambiental, Poder Público e 
professores de Instituições de Ensino Superior da região.
 As principais atividades e metodologias pedagógicas de-
senvolvidas ao longo das aulas foram: conferências, rodas de 
conversa, dinâmicas de grupo, filmes como ferramenta peda-
gógica, saídas de campo em reservas ecológicas, trilha e Horto 
Botânico para realização de aulas em sala aberta, desenvolvi-
mento de oficinas além de atividades representativas onde os 
participantes relatam as experiências relacionada à educação 
ambiental (ALUMNI).
 No dia 20 de outubro de 2012, no auditório do CDA acon-
teceu o ALUMNI, a reunião de ex-alunos do PFEA. Na ocasião os 
alunos da turma de 2011 fizeram a apresentação de uma expe-
riência ou atividade que foi desenvolvida após o curso. Foram 5 
grupos que relataram as suas experiências para os professores e 
alunos da turma de 2012. Para os alunos e ex-alunos que parti-
ciparam do ALUMNI foi entregue livro “Meio ambiente e susten-
tabilidade no Alto Uruguai Catarinense - relato de experiências” 
e o livro de Tirinhas II.
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Figura 14.7 – Atividades rea-
lizadas no PFEA.

Figura 14.8 – Atividades reali-
zadas no PFEA.

Figura 14.9– Atividade em 
sala aberta.
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Figura 14.10 – Apresentação 
da experiência realizada no 
ALUMINI.

Figura 14.11 – Material entre-
gue no ALUMNI.
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2.6. OUTRAS ATIVIDADES

 Em parceria com a 5º Companhia da Policia Militar Am-
biental do município de Chapecó/SC e Secretaria municipal de 
Educação Itá/SC foi organizada a primeira turma de “Protetores 
Ambientais”. Participaram 29 alunos, foram 23 encontros tota-
lizando 120 horas/aulas, nas quais se destacam as atividades 
práticas, viagens de estudo, participação em seminários, pales-
tras e eventos diversos da área. Os alunos receberam durante a 
solenidade de abertura do curso os uniformes de Protetores Am-
bientais. E na formatura os certificados de conclusão do curso. O 
corpo docente que participou da formação dos alunos foi repre-
sentante das instituições como EPAGRI, CDA, Corpo de Bombei-
ros e Secretaria Municipal da Saúde. A Polícia Militar Ambiental 
de Santa Catarina – PMA desenvolve em todo o Estado o pro-
jeto de educação ambiental denominado “Protetor Ambiental”. 
O projeto é voltado ao público adolescente e tem por finalidade 
aproximar a PMA das novas gerações, fomentando a prevenção 
de ilícitos ambientais.
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Figura 14.12 – Protetores 
Ambientais visitam UHE Itá.

Figura 14.13 - Protetores Am-
bientais visitam Trilha Serele-
pe.

Figura 14.14 – Encontro com 
os Protetores Ambientais.

Figura 14.15– Formatura dos 
Protetores Ambientais.
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 Outra atividade a ser destacada no período é a doação 
do livro “Meio ambiente e sustentabilidade no Alto Uruguai Cata-
rinense - relato de experiências” para os 45 alunos do curso de 
Formação em Educação Ambiental para a Gestão da Água para 
professores da rede estadual e municipal de ensino que atuam 
no território da bacia do Rio Jacutinga. Esse curso é uma promo-
ção do Comitê Jacutinga e está sendo oferecido em parceria com 
a UnC, Epagri e Consórcio Lambari.

Figura 14.16 - Entrega do livro “Meio Ambiente 
e Sustentabilidade no Alto Uruguai Catarinense 
- relato de experiências”.
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CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
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