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INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório Anual tem por objetivo reportar ao IBAMA as atividades 
desenvolvidas pelo Consórcio Machadinho, no período de janeiro a dezembro de 
2009, relativas à Usina Hidrelétrica Machadinho, conforme condicionante 2.11 da 
Renovação da Licença de Operação N. º 160/2001. 

Em abril de 2009 o Relatório Anual 2008 foi protocolado junto ao IBAMA 
contendo um conjunto de informações sobre a Usina e o exercício dos programas 
socioambientais. Na presente oportunidade relatam-se os resultados alcançados no 
ano de 2009, apoiando-se nos procedimentos de gestão ambiental e 
sociopatrimonial adotados na Usina Hidrelétrica Machadinho, com base no seu 
Plano de Gestão Ambiental e Sociopatrimonial Corporativo – PGASP, o qual faz 
parte do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Meio ambiente, certificado 
segundo os padrões da NBR ISO 9001 e 14001. 

Algumas das atividades da Usina Hidrelétrica Machadinho são executadas 
em conjunto com a Usina Hidrelétrica Itá, por serem contíguas na bacia hidrográfica 
e operadas pela Tractebel Energia, favorecendo uma gestão integrada. São os 
casos dos programas de monitoramento: águas superficiais e subterrâneas (este já 
encerrado), manejo da ictiofauna, hidrossedimentologia, climatologia e sismologia. 

O escopo deste relatório está dividido em quatro partes: 

 Parte I – Renovação da Licença de Operação N. º 160/2001 

 Parte II – Gestão Ambiental 

 Parte III – Gestão Patrimonial 

 Parte IV – Relacionamento com a Sociedade – Inserção Regional 
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PARTE I - CONDICIONANTES DA RENOVAÇÃO DA 

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LO Nº 160/2001 

1  HISTÓRICO 

A Usina Hidrelétrica Machadinho iniciou sua operação em agosto de 2001, 
após o recebimento da Licença de Operação n.º 160, em 28/08/2001. A UHE 
Machadinho está situada entre os municípios de Piratuba (SC) e Maximiliano de 
Almeida (RS), e o reservatório é intermediário entre aquele da UHE Itá (a jusante) e 
das UHEs Campos Novos e Barra Grande (a montante).  

Entre a barragem da UHE Machadinho e o reservatório de Itá existe um 
trecho de rio de cerca de 10 km, resultante da relocação do eixo da UHE 
Machadinho para montante em função dos estudos e do licenciamento ambiental 
da época. A área do reservatório é de 79 km2, com profundidade média de 43 
metros e abrange a superfície de 10 municípios, sendo 6 pertencentes ao estado de 
Santa Catarina – Anita Garibaldi, Celso Ramos, Campos Novos, Zortéa, Capinzal e 
Piratuba; e 4 deles no Rio Grande do Sul – Pinhal da Serra, Barracão, Machadinho 
e Maximiliano de Almeida. O reservatório ocupou trechos muito encaixados do rio, 
com margens inaptas ao uso agrícola devido às altas declividades. Por tais 
condições, a população das comunidades marginais ao rio, assim como do restante 
dos municípios, sempre guardou uma relação distante com o rio, pelas próprias 
dificuldades de acesso a ele, sem praias e significativas enchentes em boa parte do 
ano que impediam muitas vezes sua navegabilidade. 

Esse perfil é modificado quando da implantação do reservatório e, ao longo 
da fase seguinte à implantação, cria as condições de acesso e permite que as 
comunidades próximas tenham alguma identidade com o rio e, hoje, com seu 
reservatório. Esses são os desafios que se apresentam para o uso sustentável de 
seu entorno, assim como do próprio reservatório – facilitando o acesso às dezenas 
de cachoeiras, antes desconhecidas da população, à pesca e ao ecoturismo, numa 
convivência harmônica e pró-ativa entre a Usina e a população. 

 

2  DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

Transcorridos 4 anos da primeira licença de operação, em 26/04/2005 o 
Consórcio Machadinho protocolou junto ao IBAMA1, o pedido de renovação dessa 
licença, mediante um documento onde relatava a execução e resultados obtidos 
                                                 
1 Protocolo DILIQ/IBAMA N.º 3961, a partir do Ofício Consórcio Machadinho G05-N-0060, de 
25/04/2005. 
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com a implantação dos programas de controle e monitoramento da Usina e seu 
reservatório, além de uma série de atividades de gestão ambiental e 
sociopatrimonial em exercício no empreendimento, com base em seu Plano de 
Gestão Ambiental e Sociopatrimonial Corporativo – PGASP. 

Em 2007 o IBAMA expediu a Renovação da Licença de Operação 
N.160/2001, em 28/11/2007, contendo 42 Condicionantes. 

A Renovação da LO N. º 160/2001 apresentou 42 condicionantes específicas, 
sendo que 28 delas encontram-se atendidas (17) ou em atendimento (11), dando 
mostras que o Consórcio Machadinho e a operadora da Usina, a empresa Tractebel 
Energia, têm exercido com absoluta seriedade o compromisso de cumprir as leis, 
de buscar a sustentabilidade do seu empreendimento, de eliminar e evitar passivos 
ambientais, mediante o uso racional dos recursos naturais, além do constante 
aprimoramento dos processos de sua própria administração e gestão das relações 
com o ambiente e com a sociedade. Das condicionantes restantes (14), o 
Consórcio Machadinho protocolou junto ao IBAMA (Protocolo DILIC/DIGUA n. 
15.534) recurso administrativo, com pedido de reconsideração e efeito suspensivo, 
para excluir as condicionantes 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.22, 2.25, 2.26 e 
2.33 e para modificar as condicionantes 2.30, 2.32, 2.34 e 2.36, o qual aguarda 
julgamento. Mesmo sendo objeto de recurso administrativo, três (3) condicionantes 
já se encontram atendida (1) ou em atendimento (2), conforme apresentam os 
Quadros 1 e 2. 

A validade da Renovação da LO n.º 160/2001 é até novembro de 2013. 

Para melhor acompanhamento da situação atual de atendimento do conjunto 
de condicionantes atrelado à Renovação da Licença de Operação, apresenta-se 
nos Quadros 3 e 4 a relação completa das condicionantes e sua respectiva 
condição de atendimento. 

 

Quadro 1 - Situação atual das Condicionantes à Renovação da LO 160/2001 

CONDICIONANTES SITUAÇÃO ATUAL 

Número 

17 Concluídas 

11 Em atendimento 

14 Com Recurso Administrativo 

 1 Já foi atendida 

 2 Estão em atendimento 

 11 Aguardam julgamento do recurso administrativo. 

TOTAL 42 
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Quadro 2 - Recurso Administrativo às 14 Condicionantes da Renovação da LO N.º 160/2001 

RECURSO 
ADMINISTRA-
TIVO 

CONDICIO-
NANTES 

MOTIVO 
SITUAÇÃO ATUAL 
RECURSO 
ADMINISTRATIVO 

Para 
Exclusão 

2.14 
2.15 
2.16 

Referem-se aos assentamentos 
MAB/ACONTE (concluído em 
dezembro de 2007) 

Aguarda 
julgamento 

2.17 
2.18 
2.19 

Dizem respeito à revitalização de 
comunidades e municípios por 
supostos impactados não tratados (não 
atingidos) 

Aguarda 
julgamento 

2.22 
 

Exige resposta a todos os 
questionamentos constantes de um 
“Cadastro de Pendências” elaborado 
pelo MAB (extemporâneo e não cabível 
considerando os atendimentos aos 
assentamentos MAB/ACONTE) 

Aguarda 
julgamento 

2.25 
 

Exige a implantação de Corpo de 
Bombeiros no município de 
Piratuba/SC (embora não afetado, o 
Consórcio Machadinho foi parceiro na 
viabilização da Unidade do Corpo de 
Bombeiros no município) 

Aguarda 
julgamento, mas 
condicionante 
atendida 

2.26 
 

Exige a implantação de Planos 
Diretores Municipais nos municípios 
abrangidos pelo reservatório que não 
possuam PDM (Consórcio Machadinho 
não é responsável por esta ação. A 
competência cabe aos próprios 
municípios) 

Aguarda 
julgamento 

2.33 
Questiona a continuidade do 
monitoramento de águas subterrâneas 
(já encerrado) 

Aguarda 
julgamento 

Para 
Modificação 

2.30 

Realizar 
pequenos ajustes 
que envolvem os 
programas de: 

Plantio da APP 
Condicionante em 
atendimento 

2.32 
Monitoramento de 
encostas 

Aguarda 
julgamento 

2.34 

Monitoramento de 
águas superficiais – 
modelagem entrada 
de operação das 
UHE´s Campos 
Novos e Barra 
Grande 

Aguarda 
julgamento 

2.36 
Convênio com 
FATMA e FEPAM 

Condicionante em 
atendimento 
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Quadro 3 - Condicionantes - Condições Gerais 

Nº Descrição da Condicionante 

1.01 

Esta Renovação de Licença de Operação deverá ser publicada em conformidade 
com a Resolução nº 006/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, 
sendo que cópia das publicações deverá ser encaminhada ao IBAMA. 

Andamento Atendimento 

A renovação da L.O. foi publicada nos seguintes 
jornais: 
- Diário Oficial da União, nº 238, de 12/12/2007; - 
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nº 
18.266, de 12/12/2007; - Diário Oficial do Estado 
do Rio Grande do Sul, de 12/12/2007; - Valor 
Econômico, de 12/12/2007; - Diário Catarinense, 
de 12/12/2007 e Zero Hora, de 12/12/2007. 

CONDICIONANTE 
ATENDIDA 

 

Nº Descrição da Condicionante 

1.02 

O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, as 
medidas de controle e adequação, bem como, suspender ou cancelar esta licença, 
caso ocorra: - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas 
legais; - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a 
expedição da licença; - Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. 

Andamento Atendimento 

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

CONDICIONANTE 
ATENDIDA 

 

Nº Descrição da Condicionante 

1.03 

O empreendedor é o único responsável perante o IBAMA, no atendimento às 
condicionantes postuladas nesta Licença de Operação. 

Andamento Atendimento 

O empreendedor toma ciência e assume a 
responsabilidade pelo atendimento e fiel 
cumprimento às condicionantes da Renovação da 
Licença de Operação. 

CONDICIONANTE 
ATENDIDA 

 
 

Quadro 4  - Condicionantes - Condições Específicas 

Nº Descrição da Condicionante 

2.01 

Apresentar, em 120 (cento e vinte) dias, a metodologia para implantação das 
atividades que garantam a participação do poder público municipal, entidades civis 
organizadas e membros da sociedade dos municípios da AID – Área de Influência 
Direta, nas discussões para elaboração de Programa para Incremento do 
Desenvolvimento do Turismo dos Municípios da AID. 

Andamento Atendimento 

Condicionante em atendimento. A execução 
depende da aprovação do PCAU pelo IBAMA. 

CONDICIONANTE EM 
ATENDIMENTO 
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Quadro 4 - Condicionantes - Condições Específicas (cont.) 

Nº Descrição da Condicionante 

2.02 

Apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, Programas para Incremento do 
Desenvolvimento do Turismo dos Municípios da AID, considerando o 
aproveitamento do potencial turístico do lago e as especificidades e riqueza cultural 
de cada município. 

Andamento Atendimento 

Condicionante em atendimento de forma conjunta 
com a 2.1. A execução depende da aprovação do 
PCAU pelo IBAMA. 

CONDICIONANTE EM 
ATENDIMENTO 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.03 

Apresentar, no prazo de 90 dias, Relatório com informações detalhadas e 
atualizadas sobre as providências e encaminhamentos referentes às questões 
indenizatórias, requeridas ao empreendedor, relativas às balsas que sofreram 
influência pela implantação do empreendimento. 

Andamento Atendimento 

Condicionante atendida conforme Parecer 
Técnico do IBAMA nº 009/2010. 

CONDICIONANTE 
ATENDIDA  

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.04 

Implantar, no prazo e 90 (noventa) dias, sistema de balizamento emergencial para 
orientação dos operadores das balsas, durante as travessias, em condições 
adversas de visibilidade. 

Andamento Atendimento 

Condicionante em atendimento de forma 
vinculada ao prazo de aprovação da Capitania 
dos Portos. 

CONDICIONANTE EM 
ATENDIMENTO 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.05 

Implantar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, para as balsas que sofreram 
influência pela implantação do empreendimento, sinalização e iluminação dos 
acessos, sistema de balizamento definitivo das travessias e outras adequações 
necessárias, que ainda não tenham sido implantadas, para garantir segurança aos 
usuários e operadores das balsas, em conformidade com as normas definidas 
pelos órgãos competentes. 

Andamento Atendimento 

A iluminação dos acessos foi concluída, no 
entanto, o prazo de atendimento da implantação 
da sinalização e balizamento definitivo ficou 
vinculado à aprovação do projeto pela Capitania 
dos Portos de Itajaí/SC, conforme informado no 
Relatório Anual de 2008. 

CONDICIONANTE EM 
ATENDIMENTO 
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Quadro 4 - Condicionantes - Condições Específicas (cont.) 

Nº Descrição da Condicionante 

2.06 

Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, projeto para adequação da via de 
acesso da balsa Machadinho/Zortéa, no lado do Estado do Rio Grande do Sul, 
para possibilitar o tráfego de caminhões e atender às normas vigentes 
estabelecidas pelo órgão competente. No projeto deverá constar Cronograma 
Físico-Financeiro para execução dos serviços. 

Andamento Atendimento 

Condicionante atendida conforme Parecer 
Técnico do IBAMA nº 009/2010, que sugere que a 
mesma seja suprimida da LO 160/2001 pois o fato 
motivador deixou de existir. 

CONDICIONANTE 
ATENDIDA 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.07 

Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, projeto para solução definitiva 
considerando a amplitude do deplecionamento do reservatório, dos ancoradouros 
das balsas que sofreram influência pela implantação do empreendimento. No 
projeto deverá constar Cronograma Físico-Financeiro para execução dos serviços. 

Andamento Atendimento 

Condicionante atendida conforme Parecer 
Técnico do IBAMA nº 009/2010. 

CONDICIONANTE 
ATENDIDA 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.08 

Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, relação de todos os cursos de pós-
graduação concluídos e em andamento e a listagem dos professores beneficiados. 

Andamento Atendimento 

Condicionante atendida conforme Parecer 
Técnico do IBAMA nº 009/2010. 

CONDICIONANTE 
ATENDIDA 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.09 

Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, acordos assinados com professores, 
entidades de classe e secretarias de educação estaduais e municipais. 

Andamento Atendimento 

Condicionante atendida conforme Parecer 
Técnico do IBAMA nº 009/2010. 

CONDICIONANTE 
ATENDIDA 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.10 

Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, informações atualizadas sobre o 
funcionamento do Centro de Pesquisas Ambientais, nas proximidades do Parque 
Estadual do Espigão Alto - município de Barracão. 

Andamento Atendimento 

Condicionante atendida conforme Parecer 
Técnico do IBAMA nº 009/2010. 

CONDICIONANTE 
ATENDIDA 
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Quadro 4 - Condicionantes - Condições Específicas (cont.) 

Nº Descrição da Condicionante 

2.11 

Apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte), relatório com informações referentes 
ao andamento dos programas sócio-ambientais, cumprimento de condicionantes e, 
também, informações referentes a todos os pleitos de atingidos e municípios 
encaminhados ao Empreendedor, mencionados ou não no parecer técnico n°. 
023/2006. Posteriormente, os Relatórios deverão ser anuais, apresentados no mês 
de abril de cada ano, durante o período de validade da Licença. 

Andamento Atendimento 

Condicionante em atendimento conforme Parecer 
Técnico do IBAMA nº 009/2010. Aguardando 
julgamento das ações judiciais em trâmite. 

CONDICIONANTE EM 
ATENDIMENTO 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.12 

Dar continuidade ao Projeto de Assistência Técnica e Social, e monitoramento da 
situação das famílias nos reassentamentos rurais, apresentando relatório final 
conclusivo em 730 dias no máximo, concluindo sobre a necessidade ou não de 
continuação do Projeto. 

Andamento Atendimento 

Condicionante atendida conforme Parecer 
Técnico do IBAMA nº 009/2010. 

CONDICIONANTE 
ATENDIDA 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.13 

Apresentar, no prazo de 90 dias, relação dos beneficiários do Programa de 
Remanejamento da População Rural que ainda não receberam a escritura 
definitiva, as causas de cada pendência e o plano de ação, incluindo cronograma. 

Andamento Atendimento 

Condicionante em atendimento. A única 
pendência existente depende do andamento do 
processo judicial de separação do beneficiário, 
que permanece na mesma situação de fevereiro 
de 2008. 

CONDICIONANTE EM 
ATENDIMENTO 
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Quadro 4 - Condicionantes - Condições Específicas (cont.) 

Nº Descrição da Condicionante 

2.14 

Apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, propostas de recuperação de 
danos ambientais ocorridos e para a prevenção de impactos ambientais nas áreas 
dos reassentamentos, realizados no âmbito do Termo de Compromisso para 
Repasse de Recursos para Viabilização do Atendimento às Famílias Indicadas 
pelo Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB. 

Andamento Atendimento 

Aguarda a manifestação do IBAMA sobre o 
Recurso Administrativo encaminhado em 
10/12/2007, solicitando a exclusão desta 
condicionante, pois os beneficiários do acordo 
foram famílias simplesmente indicadas pelo MAB, 
independentemente de terem sido atingidos pela 
UHE Machadinho, os assentamentos foram 
implantados pelo MAB e a Associação de 
Assentados e são de sua responsabilidade 
exclusiva e o repasse dos recursos para sua 
implantação não caracteriza medida 
compensatória decorrente do empreendimento. 
Por solicitação do Ministério Público Federal e 
IBAMA, o Consórcio Machadinho auxiliou a 
conclusão das obras, o que foi objeto de termos 
aditivos acordados com todas as partes 
envolvidas. 

AGUARDA JULGAMENTO 
DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.15 

Apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, diagnóstico consolidado dos 
impactos decorrentes das interferências provocadas nos municípios que 
receberam reassentamentos de população decorrentes do Termo de Compromisso 
para Repasse de Recursos para Viabilização do Atendimento às Famílias 
Indicadas pelo Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB. 

Andamento Atendimento 

Aguarda a manifestação do IBAMA sobre o 
Recurso Administrativo encaminhado em 
10/12/2007, solicitando a exclusão desta 
condicionante, pois os beneficiários do acordo 
foram famílias simplesmente indicadas pelo MAB, 
independentemente de terem sido atingidos pela 
UHE Machadinho, os assentamentos foram 
implantados pelo MAB e a Associação de 
Assentados e são de sua responsabilidade 
exclusiva, o repasse dos recursos para sua 
implantação não caracteriza medida 
compensatória decorrente do empreendimento, a 
quantidade de famílias efetivamente residentes 
não causa impacto significativo nos serviços dos 
Municípios, que arrecadarão tributos dos novos 
cidadãos para fazer frente ao eventual aumento 
da demanda, e não há obrigação do 
empreendedor em assumir o ônus decorrente da 
dinâmica social. 

AGUARDA JULGAMENTO 
DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO 
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Quadro 4 - Condicionantes - Condições Específicas (cont.) 

Nº Descrição da Condicionante 

2.16 

Apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, propostas debatidas com as 
Prefeituras Municipais, para mitigação e, ou compensação de impactos nos 
serviços de educação, saúde e infra-estrutura nos municípios que receberam 
reassentamentos de população decorrentes do Termo de Compromisso para 
Repasse de Recursos para Viabilização do Atendimento às Famílias indicadas pelo 
Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB. 

Andamento Atendimento 

Aguarda a manifestação do IBAMA sobre o 
Recurso Administrativo encaminhado em 
10/12/2007, solicitando a exclusão desta 
condicionante, pois os beneficiários do acordo 
foram famílias simplesmente indicadas pelo MAB, 
independentemente de terem sido atingidos pela 
UHE Machadinho, os assentamentos foram 
implantados pelo MAB e a Associação de 
Assentados e são de sua responsabilidade 
exclusiva, o repasse dos recursos para sua 
implantação não caracteriza medida 
compensatória decorrente do empreendimento, a 
quantidade de famílias efetivamente residentes 
não causa impacto significativo nos serviços dos 
Municípios, que arrecadarão tributos dos novos 
cidadãos para fazer frente ao eventual aumento 
da demanda, e não há obrigação do 
empreendedor em assumir o ônus decorrente da 
dinâmica social. 

AGUARDA JULGAMENTO 
DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.17 

Apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, Programa de Reestruturação e 
Revitalização das Comunidades Lindeiras ao Reservatório da UHE Machadinho. 

Andamento Atendimento 

Aguarda a manifestação do IBAMA sobre o 
Recurso Administrativo encaminhado em 
10/12/2007, solicitando a exclusão desta 
condicionante, pois a matéria já foi apreciada pelo 
Poder Judiciário nas ações propostas pelas 
comunidades e municípios, que julgou que a 
mudança de residência de indeterminadas 
pessoas para outras localidades não gera direitos 
à reparação, e o Consórcio Machadinho já mitigou 
e compensou todos os impactos e ainda adotou 
as medidas que beneficiaram as comunidades 
lindeiras. 

AGUARDA JULGAMENTO 
DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO 
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Quadro 4 - Condicionantes - Condições Específicas (cont.) 

Nº Descrição da Condicionante 

2.18 

Apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, diagnóstico consolidado dos 
impactos decorrentes da variação do contingente populacional devido à instalação 
e operação da UHE Machadinho em todos os municípios cujas populações 
aumentaram ou diminuíram. 

Andamento Atendimento 

Aguarda a manifestação do IBAMA sobre o 
Recurso Administrativo encaminhado em 
10/12/2007, solicitando a exclusão desta 
condicionante, pois o Consórcio Machadinho já 
mitigou e compensou todos os impactos conforme 
estudos já realizados e licenças emitidas, não há 
justificativa para elaboração de um novo 
diagnóstico tantos anos após a implantação da 
UHE, estes pleitos já foram apreciados pelo Poder 
Judiciário, que entendeu não existirem provas do 
alegado impacto não tratado e que os problemas 
pré-existentes não são de responsabilidade do 
empreendedor, e porque o empreendimento e a 
criação do reservatório trouxeram benefícios 
efetivos e novas perspectivas aos municípios que 
compensaram qualquer variação da população. 

AGUARDA JULGAMENTO 
DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.19 

Promover discussão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, e propor Termo de 
Cooperação Mútua, no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com as 
Prefeituras Municipais de todos os municípios cujas populações aumentaram ou 
diminuíram em decorrência do empreendimento para solução dos impactos não 
tratados, de acordo com o diagnóstico consolidado. 

Andamento Atendimento 

Aguarda a manifestação do IBAMA sobre o 
Recurso Administrativo encaminhado em 
10/12/2007, solicitando a exclusão desta 
condicionante, pois o Consórcio Machadinho já 
mitigou e compensou todos os impactos conforme 
estudos já realizados e licenças emitidas, não há 
justificativa para elaboração de um novo 
diagnóstico tantos anos após a implantação da 
UHE, estes pleitos já foram apreciados pelo Poder 
Judiciário, que entendeu não existirem provas do 
alegado impacto não tratado e que os problemas 
pré-existentes não são de responsabilidade do 
empreendedor, e porque o empreendimento e a 
criação do reservatório trouxeram benefícios 
efetivos e novas perspectivas aos municípios que 
compensaram qualquer variação da população. 

AGUARDA JULGAMENTO 
DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.20 

Instalar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, Centro(s) de Atendimento à 
População na região da AID do empreendimento, prevendo seu funcionamento 
para todo o período de concessão da exploração do recurso hídrico pelo 
empreendimento. 

Andamento Atendimento 

Condicionante atendida conforme Parecer 
Técnico do IBAMA nº 009/2010. 

CONDICIONANTE 
ATENDIDA 
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Quadro 4 - Condicionantes - Condições Específicas (cont.) 

Nº Descrição da Condicionante 

2.21 

Apresentar, no prazo de 360 dias, pesquisa de opinião com a população da AID do 
empreendimento considerando a relação do Empreendimento e 
Empreendedor/População (atingida, RCCs, indenizados, carta de crédito), 
Empreendimento e Empreendedor/Prefeituras Municipais, Empreendimento e 
Empreendedor/População em geral. 

Andamento Atendimento 

Condicionante atendida conforme Parecer 
Técnico do IBAMA nº 009/2010. CONDICIONANTE ATENDIDA 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.22 

Apresentar, no prazo de 120 dias, respostas, diretamente aos interessados, para 
todos os questionamentos que fazem parte do documento CADASTRO 
PENDÊNCIAS DA BARRAGEM DE MACHADINHO, elaborado pelo MAB, que 
consta do processo de licenciamento ambiental, folhas 2243 a 2575. Apresentar, ao 
IBAMA, relatório com os esclarecimentos e respostas encaminhadas aos 
interessados. 

Andamento Atendimento 

Aguarda a manifestação do IBAMA sobre o 
Recurso Administrativo encaminhado em 
10/12/2007, solicitando a exclusão desta 
condicionante, pois o MAB já conferiu plena 
quitação no que se refere ao atendimento das 
reivindicações sociais relacionadas ou 
decorrentes da obra de construção da UHE 
Machadinho em acordo que contou com a 
participação do Ministério Público Federal e do 
IBAMA e porque os pleitos individuais tem sido 
analisados e respondidos diretamente aos 
interessados e ao Ministério Público Federal de 
Erechim, que não ajuizou qualquer ação 
decorrente destes pleitos. 

AGUARDA JULGAMENTO 
DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.23 

Dar continuidade ao Programa de Educação Ambiental, e em interface com o 
Projeto de Assistência Técnica e Social incluir conscientização quanto à reserva 
legal e formas corretas de obtenção de lenha. 

Andamento Atendimento 

Condicionante atendida conforme Parecer 
Técnico do IBAMA nº 009/2010. CONDICIONANTE ATENDIDA 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.24 

Apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, relatório dos fatos relativos às 
Casas de Memória nos municípios de Machadinho/RS e Piratuba/SC, e projeto para 
implantação destas unidades, se não houver fatos que justifiquem a inexistência das 
mesmas. 

Andamento Atendimento 

Condicionante atendida conforme Parecer 
Técnico do IBAMA nº 009/2010. CONDICIONANTE ATENDIDA 
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Quadro 4 - Condicionantes - Condições Específicas (cont.) 

Nº Descrição da Condicionante 

2.25 

Apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, relatório demonstrando ações 
acordadas em conjunto com a Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e demais 
atores interessados para prestar apoio, depois de discutida e avaliada a 
viabilidade, à implantação de unidade do Corpo de Bombeiros na sede do 
município de Piratuba/SC. 

Andamento Atendimento 

Aguarda a manifestação do IBAMA sobre o 
Recurso Administrativo protocolado em 
10/12/2007, solicitando a exclusão desta 
condicionante, eis que operação da UHE não traz 
qualquer impacto que demande compensação ou 
mitigação na estrutura desta espécie de serviço 
público. Durante a construção da UHE o 
empreendedor possuía infra-estrutura própria para 
atender eventual demanda adicional. Por 
liberalidade, o Consórcio Machadinho foi parceiro 
na viabilização da unidade do Corpo de 
Bombeiros no município. 

AGUARDA JULGAMENTO 
DO RECURSO 

ADMINISTRATIVO E 
CONDICIONANTE 

ATENDIDA 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.26 

Apresentar termo de compromisso com as Prefeituras dos municípios que tenham 
seus limites jurisdicionais inseridos na área de influência direta do 
empreendimento, que não possuam planos diretores, mas que tenham passado a 
ter esta obrigação devido à realização do empreendimento, nos termos do inciso V 
do artigo 41 da Lei n.º 10.257/2001. O empreendedor deve comprometer-se a 
prover tais municípios com os recursos técnicos e financeiros necessários à 
elaboração dos referidos planos, conforme dispõe o § 1°. do Artigo 41, 
respeitando-se o conteúdo mínimo previsto nos incisos I, II e III do artigo 42 da Lei. 

Andamento Atendimento 

Aguarda a manifestação do IBAMA sobre o 
Recur-so Administrativo encaminhado em 
10/12/2007, solicitando a exclusão desta 
condicionante porque não há obrigação legal do 
empreendedor em prover os municípios com os 
recursos técnicos e financeiros. 

AGUARDA JULGAMENTO 
DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO 
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Quadro 4 - Condicionantes - Condições Específicas (cont.) 

Nº Descrição da Condicionante 

2.27 

Dar continuidade ao Programa de Unidades de Conservação com a aplicação de 
15% dos recursos no Parque do Espigão Alto (RS), prioritariamente na 
regularização fundiária, e 85% dos recursos no Parque Nacional de São Joaquim 
(SC), para mapeamento, regularização fundiária e atividades complementares 
necessárias; atualizar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Termo de 
Compromisso com a Secretaria Executiva da Câmara de Compensação Ambiental. 

Andamento Atendimento 

O Programa de Unidades de Conservação 
continua em andamento com a aplicação dos 
recursos conforme determinações dos órgãos 
ambientais competentes.  
Assinado, em 19/03/2010, Termo de 
Compromisso n.º 06/2010, Processo ICMBio n.º 
02001.002649/ 2005-01, com o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade- 
ICMbio referente ao Programa de Unidades de 
Conservação – Parque Nacional de São Joaquim 
(SC). O ICMBio já concedeu a quitação deste 
Termo. 
- Em andamento ações junto a SEMA/DEFAF 
visando o equacionamento para a quitação dos 
Programas de Compensação Ambiental e 
Reposição Florestal – Parque Estadual do 
Espigão Alto (RS).   

CONDICIONANTE EM 
ATENDIMENTO 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.28 

Apresentar Programa de Supressão dos “Paliteiros” que ocorrem no entorno do 
reservatório, considerando as diretrizes do Plano Ambiental de Conservação e Uso 
do Reservatório. 

Andamento Atendimento 

Condicionante em atendimento conforme Parecer 
Técnico do IBAMA nº 009/2010. A execução 
depende da aprovação do PCAU pelo IBAMA. 

CONDICIONANTE EM 
ATENDIMENTO 

 
Nº Descrição da Condicionante 

2.29 

Dar continuidade ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, 
contemplando especificamente a recuperação da ilha que apresenta processo 
erosivo, e a revitalização da recuperação do canteiro de obras da margem direita, 
no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, melhorando a cobertura do 
solo e efetuando o plantio de enriquecimento com espécies arbóreas. 

Andamento Atendimento 

Condicionante em atendimento. A contratação 
está sendo feita em conjunto com o atendimento 
da condicionante 2.30, para adensamento da faixa 
de APP e está em processo de compatibilização 
de propostas. 

CONDICIONANTE EM 
ATENDIMENTO 
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Quadro 4 - Condicionantes - Condições Específicas (cont.) 

Nº Descrição da Condicionante 

2.30 

Dar continuidade ao Programa de plantio da faixa de preservação permanente, e 
da construção de cercas de contenção, de forma a proteger as áreas plantadas, e 
apresentar a seguinte documentação no prazo de 90 (noventa) dias após a 
renovação dá licença: 
a) Área total da faixa de preservação permanente do reservatório (hectares); 
b) Área da faixa de preservação permanente com floresta em estágio avançado de 

regeneração (hectares e percentual); 
c) Área da faixa de preservação permanente recuperada em estágio inicial de 

regeneração (hectares e percentual); 
d) Área da faixa de preservação em que não está havendo regeneração, seja por 

invasão de vizinhos, gado, ou outro motivo qualquer (hectares e percentual);  
e) Detalhamento das medidas adotadas em cada área em que a faixa de 

preservação permanente não está recuperada, contendo as seguintes 
informações: n.º de mudas plantadas no local, e replantio; motivo pelo qual não 
está ocorrendo regeneração; medidas adotadas (extrajudiciais, judiciais, 
construção de novas cercas); coordenada UTM de um ponto na margem de 
cada uma das áreas. 

Andamento Atendimento 

Aguarda a manifestação do IBAMA sobre o 
Recurso Administrativo encaminhado em 
10/12/2007, solicitando a modificação desta 
condicionante, no sentido de prorrogar o prazo, 
em razão da necessidade de aprovação prévia do 
Plano de Conservação Ambiental e de Usos da 
Água e do Entorno do Reservatório – PCAU ou 
aprovação da APP variável. Em paralelo a 
condicionante encontra-se em atendimento. A 
contratação está sendo feita em conjunto com o 
atendimento da condicionante 2.29, para 
recuperação do canteiro de obras e está em 
processo de compatibilização de propostas. 

AGUARDA JULGAMENTO 
DO RECURSO 

ADMINISTRATIVO E 
CONDICIONANTE EM 

ATENDIMENTO 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.31 

Apresentar relatórios anuais sobre a evolução da recuperação da faixa da Área de 
Preservação Permanente do reservatório. 

Andamento Atendimento 

A recuperação das áreas de preservação 
permanente está em andamento através do 
atendimento da condicionante 2.30. A informação 
tem sido fornecida nos relatórios anuais. 
Conforme Parecer Técnico do IBAMA nº 
009/2010, a execução depende da aprovação do 
PCAU pelo IBAMA. 

CONDICIONANTE EM 
ATENDIMENTO 
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Quadro 4 - Condicionantes - Condições Específicas (cont.) 

Nº Descrição da Condicionante 

2.32 

Dar continuidade ao Programa de Monitoramento de Encostas. Encaminhar, no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias relatório com as análises de estabilidade das 
atividades de monitoramento dos taludes com recomendações técnicas 
subsidiadas nos dados e inspeções obtidas em campo conforme indicações 
contidas no Relatório Semestral de Abril/2005 para avaliação do IBAMA. 

Andamento Atendimento 

Aguarda a manifestação do IBAMA sobre o 
Recurso Administrativo encaminhado em 
10/12/2007, solicitando a modificação desta 
condicionante para que seja excluída a obrigação 
de dar continuidade ao Programa de 
Monitoramento de Encostas e seja mantida 
apenas a obrigação de encaminhar o relatório 
com as análises de estabilidade das atividades de 
monitoramento dos taludes com recomendações, 
pois não há mais justificativa técnica para a 
continuidade do monitoramento como um 
programa específico. 

AGUARDA JULGAMENTO 
DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.33 

Dar continuidade ao Monitoramento das Águas Subterrâneas, encaminhando ao 
IBAMA os respectivos relatórios anuais, conforme recomendações contidas no 
Relatório Semestral de Abril/2005 encaminhado ao IBAMA. 

Andamento Atendimento 

Aguarda a manifestação do IBAMA sobre o 
Recurso Administrativo encaminhado em 
10/12/2007, solicitando a exclusão desta 
condicionante em razão de não terem sido 
identificadas interferências nas águas 
subterrâneas e da equipe técnica e consultores 
terem concluído pelo encerramento deste 
programa e desnecessidade de continuidade do 
monitoramento. 

AGUARDA JULGAMENTO 
DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.34 

Atender às recomendações contidas no documento “Modelagem Matemática da 
qualidade da água do reservatório da UHE Machadinho sob influência da operação 
da UHE Barra Grande e UHE Campos Novos através do Modelo CE-QUAL-W2” e 
encaminhar ao IBAMA, nos Relatórios anuais, com as devidas conclusões e 
recomendações. 

Andamento Atendimento 

Aguarda a manifestação do IBAMA sobre o 
Recurso Administrativo encaminhado em 
10/12/2007, solicitando a modificação desta 
condicionante para que sejam encaminhados ao 
IBAMA somente os relatórios anuais do programa 
de monitoramento da qualidade da águas 
superficiais, ao invés de relatórios específicos, já 
que a qualidade da água do reservatório tem se 
mantido em níveis muito bons. 

AGUARDA JULGAMENTO 
DE RECURSO 

ADMINISTRATIVO 
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Quadro 4 - Condicionantes - Condições Específicas (cont.) 

Nº Descrição da Condicionante 

2.35 

Dar continuidade à observação das condições climatológicas, 
hidrossedimentológicas e sismológicas, encaminhando ao IBAMA os respectivos 
relatórios anuais, conforme recomendações contidas no Relatório Semestral de 
Abril/2005 encaminhado ao IBAMA. 

Andamento Atendimento 

Condicionante atendida. Os programas de 
monitoramento de clima, água e sismos continuam 
em andamento com suas informações incluídas 
nos relatórios semestrais/anuais, conforme 
requerido. 

CONDICIONANTE 
ATENDIDA 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.36 

Com base na Avaliação Ambiental Integrada (Estudo promovido pela Empresa de 
Pesquisa Energética) buscar entendimentos, no prazo de 90 (noventa) dias, com 
FATMA e FEPAM, objetivando convênio à implementação de programa para o 
controle das fontes de poluição existentes na área do reservatório da UHE 
Machadinho. 

Andamento Atendimento 

Condicionante modificada em razão dos 
convênios celebrados com FATMA e FEPAM, 
com anuência do IBAMA, conforme Parecer 
Técnico do IBAMA nº 02/2010. 

CONDICIONANTE EM 
ATENDIMENTO E OBJETO 

DE RECURSO 
ADMINISTRATIVO  

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.37 

Proceder a ações de resgate da ictiofauna em função de fechamento parcial ou 
total de vertedouro e de manobras de comutação de máquinas. 

Andamento Atendimento 

Condicionante atendida conforme Parecer 
Técnico do IBAMA nº 02/2010. As ações de 
resgate de ictiofauna, nas situações referidas na 
condicionante, têm se constituído rotina 
operacional já em andamento, com informações 
incluídas nos relatórios semestrais/ anuais. 

CONDICIONANTE 
ATENDIDA 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.38 

Dar continuidade às ações de monitoramento e manejo da ictiofauna visando à 
obtenção de subsídios para o ordenamento da atividade pesqueira e para tomada 
de decisões de intervenção ambiental e apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, 
os resultados das atividades realizadas. 

Andamento Atendimento 

Condicionante atendida conforme Parecer 
Técnico do IBAMA nº 02/2010. A avaliação da 
atividade pesqueira e intervenção com 
repovoamento terão continuidade dentro do 
programa de ictiofauna que está sendo 
desenvolvido de forma conjunta pelas UHE 
Machadinho e Itá. 

CONDICIONANTE 
ATENDIDA 
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Quadro 4 - Condicionantes - Condições Específicas (cont.) 

Nº Descrição da Condicionante 

2.39 

Apresentar no prazo de 90 (noventa) dias, relatório sobre aos resultados relativos à 
conservação da diversidade genética dos estoques das espécies da ictiofauna que 
vêm sendo conservados através do banco in vivo. 

Andamento Atendimento 

Condicionante atendida conforme Parecer 
Técnico do IBAMA nº 02/2010. A avaliação da 
atividade pesqueira e intervenção com 
repovoamento terão continuidade dentro do 
programa de ictiofauna que está sendo 
desenvolvido de forma conjunta pelas UHE 
Machadinho e Itá. 

CONDICIONANTE 
ATENDIDA 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.40 

Avaliar a necessidade de Repovoamento no reservatório da UHMA e apresentar, 
em 180 dias, relatório conclusivo. 

Andamento Atendimento 

Condicionante atendida conforme Parecer 
Técnico do IBAMA nº 02/2010. A avaliação da 
atividade pesqueira e intervenção com 
repovoamento terão continuidade dentro do 
programa de ictiofauna que está sendo 
desenvolvido de forma conjunta pelas UHE Itá e 
Machadinho. 

CONDICIONANTE 
ATENDIDA 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.41 

Dar continuidade ao Programa de Educação Ambiental dando enfoque à 
preservação dos locais de desova da ictiofauna. 

Andamento Atendimento 

Conforme Parecer Técnico do IBAMA n° 02/2010, 
foi ajustado o Programa de Educação Ambiental 
para atendimento desta condicionante.Serão 
apresenta-das informações atualizadas no 
relatório anual ao IBAMA de Abril/2010. 

CONDICIONANTE EM 
ATENDIMENTO 

 

Nº Descrição da Condicionante 

2.42 

Indicar a metodologia a ser utilizada para casos de infestação de macrófitas, tendo 
em vista o controle desses organismos. 

Andamento Atendimento 

Condicionante atendida conforme Parecer 
Técnico do IBAMA n° 02/2010. A metodologia que 
está sendo usada, tanto para o monitoramento 
como para eventual infestação está contemplada 
no Plano de Manejo das Macrófitas Aquáticas do 
Reservatório, elaborado pela FUNEP. 

CONDICIONANTE 
ATENDIDA 
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PARTE II – GESTÃO AMBIENTAL 

 

De acordo com a importância da adoção de medidas de controle ambiental 
destinadas à manutenção da qualidade do ecossistema preexistente e, sempre que 
possível, à promoção da sua melhoria, a Empresa vem empregando, dentre outros 
instrumentos, o monitoramento constante, a avaliação periódica e a promoção da 
conscientização da população usuária dos recursos naturais. 

Os monitoramentos caracterizam-se como ferramentas de gestão que 
possibilitam, não só uma leitura das diversas variáveis que compõem o sistema de 
gerenciamento do reservatório e seu entorno, mas, sobretudo, permitem que 
medidas corretivas sejam adotadas, assegurando as melhores condições 
ambientais ao longo da vida útil do reservatório. 

Esse capítulo trata da descrição das atividades ambientais desenvolvidas 
durante todo o ano de 2009 e, quando pertinente, são indicados os vínculos com as 
condicionantes da Renovação da Licença Ambiental de Operação 160/2001. 

 
 

1  OBSERVAÇÕES DAS CONDIÇÕES CLIMATOLÓGICAS 

 

 VÍNCULO COM A CONDICIONANTE: 2.35 

 

A Fundagro - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável, 
localizada em Santa Catarina, é responsável pelo monitoramento das Condições 
Climatológicas da UHE Machadinho, realizado de forma integrada com o 
reservatório da Usina Hidrelétrica Itá. 

 

1.1  OBJETIVOS 

O monitoramento das condições climatológicas tem como objetivo registrar e 
avaliar possíveis mudanças ou anomalias climáticas na área de influência da UHE 
Machadinho, ocorridas após a formação do lago, e identificar as variáveis 
meteorológicas associadas a essas modificações.  
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De forma complementar, este monitoramento proporciona a geração de 
informações sobre as condições climatológicas da região onde se localiza a Usina, 
que poderão ser de utilidade para a população local, como também de interesse de 
outros programas ambientais, tais como qualidade da água, hidrossedimentologia, 
ictiofauna, dentre outros. 

 

1.2    PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O desenvolvimento das atividades no período de janeiro a dezembro seguiu 
os procedimentos metodológicos consagrados pelo programa, que consistem em 
dois aspectos: 

 
 
Estabelecimento do padrão de 
clima observado na USINA 
 

 
Comparação temporal e espacial das 
estações no pré e pós enchimento 

 

Dentre as formas de avaliar as alterações climáticas, destaca-se a 
comparação dos dados obtidos entre as estações localizadas na área de influência 
do reservatório e outras situadas fora dele. A partir da coleta dos dados é feita a 
análise de consistência e verificados os eventos climatológicos documentados. 

A medição contínua dos dados meteorológicos se dá por meio de estações 
meteorológicas automáticas localizadas ao longo do reservatório: Itá, Concórdia, 
Marcelino Ramos e Celso Ramos. Também são utilizadas duas estações situadas 
fora da área de influência direta, no caso, Chapecó e Campos Novos. Estas são 
convencionais e a importância reside na série histórica de dados. 

 

1.3    ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

Das atividades contínuas executadas na área de influência da Usina, 
sintetizam-se abaixo, atividades desenvolvidas mensal e anualmente.  

ATIVIDADES 
MENSAIS 

Visita às estações para manutenção dos sítios e 
instrumentos 

Análise de dados 

Elaboração de relatórios mensais 

ATIVIDADES ANUAIS 

Compilação e consistência dos dados para identificação 
de anomalias 

Análise das anomalias à luz da dinâmica atmosférica 
regional e global 

Elaboração do relatório anual 
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Os relatórios mensais compilam os dados observados diariamente e 
apresentam três ordens de informações: 

Relato sobre a manutenção das Estações Meteorológicas Convencionais e 
Automáticas de Celso Ramos, Concórdia, Itá e Marcelino Ramos, compreendendo: 

 Número de visitas às estações Meteorológicas 

 Limpeza do terreno 

 Número de equipamentos e sensores trocados 

 Sensores da Estação Automática 

 Datalogger 

 Protetor de bateria 

 Transmissão de dados via telefonia 

 Painel solar 

 Bateria 

 

Durante o ano de 2009 não foi necessária a troca de equipamentos e 
sensores. Não foi constatado qualquer problema nas Estações Meteorológicas. A 
Figura 1 ilustra a Estação Meteorológica de Marcelino Ramos. 

 

 
Figura 1  - Estação Meteorológica de Marcelino Ramos 
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1.4    MONITORAMENTO DOS DADOS DAS ESTAÇÕES AUTOMÁTICAS  
 

Os dados registrados nas estações meteorológicas automáticas são 
disponibilizados em forma de gráficos (diários) e tabelas (mensais). 

 
 

1.5    IDENTIFICAÇÃO E ESTUDO DE ANOMALIAS CLIMÁTICAS 
 

O monitoramento climatológico realizado na região de influência da UHE 
Machadinho, a partir dos dados fornecidos pelas Estações Meteorológicas 
Automáticas de Itá, Marcelino Ramos, Concórdia e Celso Ramos, e Estações 
Convencionais de Campos Novos, Chapecó e Marcelino Ramos, não registrou 
medidas urgentes ou de curto prazo a serem adotadas. As Estações de Chapecó e 
Campos Novos, situadas fora da área de influência direta, são convencionais e sua 
importância reside na série histórica de dados fornecidos. 

A Figura 2 ilustra a localização das Estações Meteorológicas. 

 

 

Figura 2 -  Localização das Estações Climatológicas 
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Em tais Estações foram verificados os seguintes aspectos: 

 Consistência dos dados e análise estatística (cálculo das médias e 
anomalias mensais) obtidos pela medição contínua dos dados 
meteorológicos das séries diárias dos meses do ano de 2009,  

 Análise do clima da região de influência da UHE Machadinho, de 
janeiro a dezembro de 2009, por meio da observação dos sistemas 
atmosféricos e dinâmicos do clima, verificando-se anomalias mensais 
de temperatura do ar, precipitação, umidade relativa do ar. 

 Comparação desses dados coletados com informações anteriores, 
visando construir as séries históricas dos eventos climáticos para a 
região de influência da Usina, nesse trecho da bacia do rio Uruguai. 

 
1.6    RESULTADOS  
 
 
1.6.1    Temperatura 

 

 Anomalia de temperatura mínima 

No período de 2006-2009 verifica-se predomínio de temperaturas mínimas 

mais elevadas, condição essa que tem se caracterizado durante a última 

década. 

 Comportamento da temperatura mínima no pré e pós-enchimento 

Observa-se uma maior variação no período pré e uma certa estabilidade de 

2003 a 2007, e declínio de 2007 para 2009, em quase todas as estações. 

Entre 1999 e 2001 houve uma elevação de temperatura mínima por 

influência da ocorrência de bloqueios atmosféricos, principalmente. 

 Anomalia de temperatura máxima 

No período de 2006-2009 foi verificada uma dinâmica atmosférica diferente 

do normal em alguns casos. Isso fez com que ocorressem meses de verão 

frios e de invernos quentes. Em 2009 verifica-se que as máximas ficaram 

mais elevadas. 

 Comportamento da temperatura máxima no pré e pós-enchimento 

Observa-se uma maior variação no período pré e uma certa estabilidade de 

2001 a 2007. Entre 2007 e 2009, voltaram a ocorrer variações mais 

significativas. Essas variações estão associadas à dinâmica atmosférica 

como os bloqueios e as condições de tempo que ocorrem no período da 

tarde (aumento de nuvens e pancadas de chuva). 
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 Anomalias de temperatura em 2009 

O ano de 2009 foi marcado por temperatura acima da média, principalmente 

por formação de bloqueios atmosféricos e de atuação mais persistente de 

massas de ar quente sobre o sul do Brasil. Os meses de junho e julho foram 

de muito frio devido à atuação de intensas massas de ar frio na Região Sul, 

Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Temperatura Média Mensal nas Estações Meteorológicas, em 2009. 

 
 

1.6.2    Precipitação 

 

 Comportamento da precipitação de 2006 a 2009 

No período de 2006-2009 é verificado predomínio de chuvas irregulares 
com tendência de verão e outono mais secos. As instabilidades da 
primavera têm perdido intensidade, mesmo assim têm sido verificados 
eventos de chuva forte ao longo dos anos. 

 

 Porcentagem trimestral da precipitação acumulada em 2009 

A porcentagem trimestral da precipitação relaciona a quantidade de 
chuva acumulada no trimestre com a climatologia do mesmo período. 

No trimestre de DJF (dezembro-janeiro-fevereiro) e MAM (março-abril-
maio), as chuvas ficaram abaixo da média. No trimestre JJA (junho-julho-
agosto), as chuvas ficaram acima, sendo junho um mês seco. SON 
(setembro-outubro-novembro) ligeiramente acima, sendo outubro com 
chuva abaixo da média. 

TEMPERATURA MÉDIA MENSAL NAS ESTAÇÕES 
METEOROLÓGICAS, 2009
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Para o trimestre de verão de 2009, foi incluído o mês de dezembro de 
2008. 

 

 Comportamento da precipitação pré e pós-enchimento 

No pré-enchimento foi observada uma maior variação nos totais de 
precipitação e no pós, variações menores. Essa condição é devida, 
principalmente ao El Niño nos anos de 1997 e 1998, e também a La Niña 
nos anos de 1995 e 1999. No período pós- enchimento tem-se verificado 
a ocorrência de alguns El Niños, porém, de fraca intensidade e não 
interferiram positivamente na distribuição da chuva na Bacia. 

As chuvas têm sido muito irregulares com totais mensais abaixo da média 
na maior parte do período. Essa deficiência na quantidade de 
precipitação está mais associada à formação de bloqueios atmosféricos 
do que fenômenos globais como a La Niña. 

 

 Precipitação abaixo da média climatológica na maior parte do ano 
(2009) 

Analisando o padrão de clima na Bacia, foi verificado que na maior parte 
dos meses em 2009, as chuvas ficaram abaixo da média climatológica, 
com destaque para o verão e outono. Apenas os meses de agosto, 
setembro e novembro foram chuvosos nas estações analisadas. 

 

 

1.7    CONCLUSÕES 
 

Os padrões climáticos anuais têm ficado diferente do normal. Essa condição é 
devido a anomalias dos sistemas atmosféricos atuantes sobre o sul do Brasil. Como 
resultado desse processo, tem havido uma diminuição da convecção de verão 
interferindo numa menor quantidade de chuvas e também do enfraquecimento de 
frentes frias que passam por Santa Catarina no outono e inverno.  

Os complexos convectivos que favorecem a ocorrência de chuvas intensas na 
primavera também têm enfraquecido significativamente nos últimos anos. Por outro 
lado, tem-se verificado a ocorrência de chuvas fortes associados ao El Niño, como 
em setembro do 2009.  

Essa irregularidade na dinâmica dos sistemas atmosféricos acaba afetando o 
comportamento de todos os elementos climáticos da Bacia, percebidos nos anos de 
2007, 2008 e 2009, sobretudo no caso das temperaturas que parecem ser, dentre 
os elementos climáticos, aquele mais sensível à presença do reservatório. Essa 
condição pode ser observada nos extremos de temperatura, cujos valores tendem a 
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ser atenuados, num efeito semelhante àquele provocado pelo mar nas regiões 
litorâneas.  

Desde a implantação da Usina e enchimento do reservatório observa-se que 
as temperaturas mínimas ficaram mais elevadas e as máximas mais baixas ou com 
pouca variação, provocando aquela condição semelhante à de outros reservatórios: 
a diminuição da amplitude térmica diária, mensal e anual. 

Essa alteração é favorecida pela presença do vapor d’água, que retém o calor 
recebido da superfície da Terra. Como as temperaturas mínimas e máximas 
tendem a diminuir há influência de ar mais seco e mais frio na área, impulsionado 
pelos sistemas regionais do Sul do Brasil. 

Essa condição de temperaturas mais baixas tem sido observada nos últimos 
anos em todo o Sul do Brasil, por influência de sistemas de alta pressão (centro de 
ação de massa de ar frio) mais persistente, mesmo no verão.  

Por tais razões, é de se supor que as interferências provocadas diretamente 
pelo reservatório, sentidas nas suas proximidades, têm menor repercussão sobre a 
região onde se localiza a UHE Machadinho, muito mais afetada diretamente pelos 
sistemas atmosféricos regionais do Sul do país, Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Precipitação Acumulada Mês a Mês, em 2009. 
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2    MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

 

 VÍNCULO COM A CONDICIONANTE: 2.34 

 

O monitoramento das Águas Superficiais é executado sob a coordenação e 
supervisão da SOCIOAMBIENTAL, que também é responsável pelo trabalho de 
coletas de campo. As análises laboratoriais dos parâmetros físico-químicos e 
bacteriológicos foram efetuadas sob a responsabilidade do Laboratório 
ECOLABOR/SP. Para as comunidades biológicas tivemos o laboratório responsável 
da FUNDIBIO/SP. 

 

2.1    OBJETIVOS 
 

O monitoramento das águas superficiais destina-se a avaliar a qualidade da 
água do reservatório e das águas afluentes ao mesmo advindos de sua bacia 
incremental, além das condições das águas afluentes das bacias de montante. 

Desta forma, interessa o reconhecimento da região de influência da UHE 
Machadinho, sobretudo pela existência de outros reservatórios a montante, além 
dos receptores das águas defluentes, a jusante. 

 

2.2    ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

No período de janeiro a dezembro de 2009 foram executadas 12 campanhas 
de amostragem (da 77.ª a 88.ª), em continuidade ao programa de monitoramento 
iniciado desde o início da operação da UHE Machadinho, em 2001. Os pontos 
monitorados constam do Quadro 5, localizados conforme ilustra a Figura 3. 

Durante as campanhas foram realizadas em campo as determinações da 
temperatura, oxigênio dissolvido, pH e condutividade. Além disto, nos ponto do 
reservatório foram coletadas informações para elaboração dos perfis de 
temperatura e oxigênio dissolvido na coluna d’água do reservatório. Também foram 
realizadas amostragens mensais para análise do Fitoplâncton e trimestrais para 
análise do Zooplâncton e dos Macroinvertebrados Bentônicos em pontos 
selecionados. 
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Quadro 5 - Descrição dos Pontos de Amostragem das Águas Superficiais na UHE Machadinho 

Ponto 
Coordenadas UTM (m) 

Descrição 
E N 

01 6.927.900 476.073 
Ponto de montante (início do reservatório) Tributário 
Rio Pelotas 

02 6.946.939 465.098 Início reservatório Tributário Rio Canoas 

03 6.949.180 453.017 
Confluência do rio Canoas e Pelotas – Reservatório 
rio Uruguai 

04 6.952.938 438.689 
Ponto Intermediário do Reservatório à montante do 
tributário rio Sta. Cruz – Reservatório rio Uruguai 

05 6.959.019 435.836 
Foz do Tributário rio Sta. Cruz que recebe efluentes 
da Industria Hackmann  

06 6.956.552 428.469 
Ponto Intermediário do Reservatório à jusante do 
tributário rio Sta. Cruz – Reservatório rio Uruguai 

07 6.955.956 422.477 
Ponto no Eixo da Barragem – Reservatório rio 
Uruguai 

08 6.952.371 424.538 
Ponto Intermediário do Reservatório à montante da 
foz do rio Forquilha – Reservatório rio Forquilha 

09 6.945.434 425.341 Início reservatório Tributário Rio Forquilha 

10 6.956.152 417.871 Ponto de jusante da barragem – Rio Uruguai 

12 6956.123 430.688 
Ponto IBAMA – Lajeado dos Mendes (monitoramento 
do aporte da cidade de Machadinho/RS) 

 
 

Figura 3 - Localização dos Pontos de Amostragem 
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2.3    RESULTADOS 
 

 Condições Climáticas e Comportamento do Reservatório 

Informações climáticas obtidas no período, segundo o CPTEC – Centro 
de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, demonstram uma dinâmica 
climática regional com o predomínio dos sistemas atmosféricos do sul do 
país, com oscilações de temperatura e pluviosidade. Os  maiores índices 
pluviométricos vão ser registrados em julho/2009, mantendo níveis 
elevados até novembro/2009. Registrou-se o predomínio em todas as 
campanhas de períodos de tempo bom. Dias ensolarados com 
temperaturas elevadas e chuvas de final de período. 

Uma análise a partir da variação média mensal para a temperatura e a 
precipitação para a estação climatológica de Celso Ramos, para o 
período referente à realização das 12 campanhas amostrais, observa-se 
que o ano de 2009 foi marcado por períodos de elevadas precipitações 
mensais, com médias acima de 100 mm, com exceção dos meses de 
abril, junho e dezembro, onde se registraram as médias mensais mais 
baixas do ano. 

As médias de pluviometria variaram entre 23,6 mm, registradas para o 
mês de abril/09 e 395,8 mm, registrada para o mês de setembro/09. 
Julho, agosto e setembro/09 foram os meses mais chuvosos do ano, 
enquanto abril, junho e dezembro/09 apresentaram períodos de baixa 
precipitação pluviométrica. 

Em relação às temperaturas notamos para a estação monitorada, uma 
redução dos valores médios da temperatura do ar entre abril e julho e 
uma elevação das médias normais entre os meses de julho e dezembro, 
caracterizando um comportamento de variação em função da 
sazonalidade climática predominante na região, com temperaturas mais 
baixas no inverno, uma elevação nos meses de primavera e médias mais 
altas nos meses de verão e outono. 

Com relação ao comportamento do reservatório, as maiores vazões 
afluentes foram registradas em julho (entre os dias 16 a 21), em agosto e 
setembro (entre os dias 02/08 e 04/09), entre setembro e outubro (entre 
os dias 08/09 e 27/10) e entre novembro e dezembro (entre os dias 16/11 
e 04/12), sendo que o período de maior vazão afluente registrada foi o 
ocorrido no mês de setembro, aonde no dia 12 registrou 7.574,00 m³/s, 
no dia 28 registrou uma vazão afluente de 9.415,00 m³/s e no dia 29, uma 
vazão de 6.488,00 m³/s. O nível do reservatório oscilou entre a cota de 
466,14 m nos meses de outono, e 480m nos meses de primavera, 
período de maior afluência relacionada à elevação sazonal da 
precipitação pluviométrica na bacia de contribuição; 
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 Temperatura  e Oxigênio Dissolvido (OD)  

Na análise dos perfis da temperatura e oxigênio dissolvido na coluna 
d´água do reservatório por estação do ano para cada ponto de 
monitoramento no corpo principal do reservatório, observa que a 
temperatura da água segue o padrão de variação da temperatura do ar, 
apresentando registros de temperaturas mais altos para as campanhas 
realizadas nos meses de primavera/verão/outono, e mais baixas para as 
realizadas nos meses de inverno. 

Este condicionamento pode ser observado nos perfis de variação da 
temperatura da água, e também, do oxigênio dissolvido obtidos para os 
pontos de coleta monitorados no reservatório, que se apresentam de 
forma predominantemente ortograda nos meses de inverno e primavera, 
indicando estabilidade na coluna d’água, o que ficou melhor evidenciado 
nos perfis obtidos nos pontos monitorados para as campanhas nos 
meses de primavera. 

Para os meses considerados de verão (dez/jan/fev) e outono 
(mar/abr/mai), se evidenciaram condições características de 
estratificação térmica e química da coluna d´água. Os perfis identificados 
são perfis predominantemente clinogrados, com a formação de 
termoclinas e oxiclinas, geralmente, entre as profundidades de 5 m e 20 
m, e apresentando oxigenação para camadas mais profundas, não 
evidenciando a formação de um hipolimnion, ou de processos de anoxia 
para aqueles pontos de maior profundidade, notadamente nos pontos 06 
e 07. 

É importante salientar que este comportamento térmico e químico 
evidenciado para a coluna d´água do reservatório da UHE Machadinho 
ocorre com uniformidade para todos os pontos de coleta, apesar de sua 
distribuição espacial seja diferenciada no corpo do reservatório. 

De forma geral percebe-se que o reservatório permanece misturado em 
diferentes níveis de forma mais contínua nos meses de inverno e 
primavera, mostrando-se estratificado para os meses de verão e outono, 
com referência ao monitoramento da coluna d’água do ponto 07 (eixo da 
barragem). 

 

 Variação dos Parâmetros Físico-químicos 

Quanto à variação dos principais parâmetros físico-químicos cabe 
ressaltar que ocorre uma variabilidade de condições relacionadas 
principalmente aos eventos climáticos sazonais e as condições de 
estiagem na região.  

O perfil da temperatura indicou a passagem de uma condição de 
estratificação térmica da coluna d’água no início do período, passando 
para condições de homogeneidade térmica na coluna d´água. Para o 
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oxigênio dissolvido tivemos condições de estratificação química da coluna 
d’água nos meses de verão e outono, com múltiplas oxiclinas e períodos 
de anoxia registrados junto ao fundo. Para os meses subsequentes 
ocorreu a conformação de perfis de mistura com a penetração de maiores 
concentrações de OD na coluna d´água. 

Os registros de turbidez e da transparência das águas superficiais 
indicaram condições da zona eufótica elevadas durante praticamente 
todo o período com comportamento de homogeneidade ao longo da 
coluna d´água (característico de estação de estiagem).  

O corpo do reservatório apresentou concentrações baixas de nutrientes, 
sólidos totais e cátions e ânions, controladas pelo comportamento da 
massa d’água.  

Nos tributários, o comportamento foi variável, de acordo com as 
descargas de vazão afluente, onde se verificou a elevação na 
concentração de alguns compostos, como no caso do tributário 
Inhandava, Canoas e Pelotas, onde os valores da condutividade, a 
concentração dos principais nutrientes (fósforo e nitrogênio) e seus 
compostos, e a colimetria apontam concentrações mais elevadas para 
algumas campanhas do período.  

O corpo do reservatório apresentou concentrações mais elevadas de 
nutrientes dissolvidos junto ao fundo nos meses de outono-inverno, 
passando a apresentar menores concentrações na coluna d’água nos 
meses de primavera-verão, quando da estratificação térmica e química 
da coluna d’água se tornou mais pronunciada. 

 

 Índice de Qualidade da Água – IQA  

O Índice de Qualidade da Água - IQA médio para o período foi de 80. Os 
pontos 05 e 09 apresentaram os piores índices, com médias de 77 e 69, 
respectivamente. As baixas concentrações de OD encontradas junto a 
desembocadura do tributário Santa Cruz, e as descargas dos tributários 
Inhandava, contribuem muito para esta classificação. Os demais pontos 
apresentaram IQA médio semelhantes entre 80 e 81 (Quadro 6).  

Vale ressaltar ainda que os piores índices foram encontrados nos meses 
de junho e outubro. O aumento das concentrações de Fósforo Total, 
Nitrogênio Total, Coliformes Fecais e DBO, além da Turbidez, a partir das 
elevadas descargas dos tributários, são os principais responsáveis pela 
redução do IQA nestes períodos. 

Observa-se que há um contínuo de qualidade boa a ótima na maior parte 
dos pontos amostrados no período de fevereiro a dezembro de 2009, 
obtida dos parâmetros adotados pela CETESB (Quadro 7). 
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Quadro 6 - Histórico do IQA para os Pontos de Monitoramento de Qualidade da Água (2009) 

 
 
 

Quadro 7 - IQA - CETESB 

QUALIFICAÇÃO IQA 

ÓTIMA 80 - 100 

BOA 52 – 79 

ACEITÁVEL 37 – 51 

RUIM 20 - 36 

PÉSSIMA 0 - 19 

 
 
 
 

 Índice de Qualidade da Água do Reservatório - IQAr  

O IQAR médio para o período foi 3,0, enquadrando o reservatório da 
UHE Machadinho na Classe III: MODERADAMENTE DEGRADADO 
(Quadros 8 e 9).  

De maneira geral há um comportamento do índice entre as campanhas 
bastante semelhante, com valores que agrupam-se em torno da classe 
III. Eventualmente temos pequenas variações da qualidade da água, 
principalmente para déficit de OD em profundidade, DQO e transparência 
de Secci, que provocam efeitos também de variação no índice. 

Principais destaque temos para o ponto 06 com classe II em 01 
campanha (e menor média geral) e ponto 04 e 08 com 01 campanha com 
classificação classe IV (no entanto próximo ao limite superior da classe 
III).  
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Quadro 8 - IQAR dos Pontos do Reservatório da UHE Machadinho - 2009. 

 
(*) amostragem não realizada por problemas técnicos/segurança – rompimento cabo segurança próximo eixo 
barragem ocasionado pelas fortes chuvas (ponto 07). 

 
 

Quadro 9 - Intervalos de Classificação Do IQAR. 

CLASSE VALORES CLASSIFICAÇAO 

Classe I De 1 a 1,5 Não impactado a muito pouco impactado 

Classe II De 1,6 a 2,5 Pouco degradado 

Classe III De 2,6 a 3,5 Moderadamente degradado 

Classe IV De 3,6 a 4,5 Criticamente degradado a poluído 

Classe V De 4,6 a 5,5 Muito poluído 

Classe VI De 5,6  em diante Extremamente poluído 

 Fontes: CETESB (2002); IAP (2001). 

 
 

 Índice de Estado Trófico – IET 

Houve relativa variação do ET em todos os pontos monitorados, sendo 
possível se constatar que as médias mais elevadas foram verificadas 
para as campanhas realizadas nos meses de primavera, verão e inverno. 
Isto se deve ao fato de que neste período ocorreram a maiores 
precipitações e consequentemente a incorporação de nutrientes, como o 
Fósforo.  

Ao analisar-se a relação conjunta de trofia entre Fósforo e Clorofila (IET 
Médio) observamos que a classificação dos pontos monitorados foi de 
“Oligotrófico”, com médias variando entre 30 e 41 (Quadro 10). Destaque 
temos para o mês de setembro/09 onde tivemos a classificação do 
reservatório como “mesotrófico”, bastante influenciado pelo quadro de 
elevadas precipitações após período de estiagem. 

 

 Comunidades Biológicas 

Do ponto de vista biológico observa-se nas águas do reservatório uma 
média a alta variedade e densidade de algumas espécies de algas, sendo 
que algumas espécies são predominantes. Nos tributários há maior 
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ocorrência das comunidades zooplanctônicas de protozoários e outros 
invertebrados, que estariam indicando alterações da qualidade das 
águas, possivelmente por enriquecimento com matéria orgânica nos 
principais tributários do reservatório. 

 
Quadro 10 - Histórico do ÍndicedDe Estado Trófico Médio (Calrson, 1985) 

 
 

 
 

 Fitoplâncton 

Na composição das comunidades fitoplanctônicas identificadas nas 11 
(onze) campanhas destacam-se em termos de ocorrência total as classes 
das Bacillariophyceae (40%), Chlorophyceae (27%), Cryptophyceae 
(11%) e  Cyanophyceae (8%). As diatomáceas (Bacillariophyceae) são 
algas características principalmente de ambientes fluviais, em condições 
oligotróficas e foram mais frequentes em termos da ocorrência total de 
táxons para todas as campanhas (Gráfico 4). 

As clorofíceas são típicas de ambientes lacustres mesotróficos e 
ocorreram com maior frequência nas campanhas de abril e outubro. As 
cianofíceas (algas azuis) ou cianobactérias são características 
principalmente de ambientes lacustres e são importantes componentes 
do fitoplâncton de lagos eutróficos. Em termos de ocorrência total foram 
mais frequentes nas campanhas de fevereiro e abril, com maior número 
de táxons. 

A análise dos resultados das campanhas realizadas no período 
demonstra que as maiores abundâncias totais ocorreram para as 
campanhas dos meses de fevereiro e outubro. Destaca-se que na 
campanha de outubro foi registrada a maior abundância total de todo o 
período analisado, com um número 6.337.490,2 ind./L. Em termos de 
abundância por ponto destacam-se os pontos 03 e 09, onde se registrou 
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valores elevados de abundância para o período. Quanto à abundância 
total por classe taxonômico, como já observado na análise da ocorrência, 
há predominância de espécies da classe Bacillariophyceae, seguida pela 
classe das Chlorophyceae, e pela classe das Cryptpphyceae e 
Cyanophyceae (Gráfico 3). 

A análise dos dados relativos às campanhas permitem colocar que para o 
reservatório da UHE Machadinho ocorre uma diversidade considerada de 
média a alta, e que de acordo com a análise dos dados de abundância 
total ocorre com predominância de uma ou duas classes taxonômicas. 
Observa-se a variação do índice de diversidade entre 1,93 (outubro/09 - 
Ponto 10) e 4,27 bits/ind. (abril/09 – Ponto 04). As maiores diversidades 
de espécies foram registradas para os pontos de tributários, 
principalmente na campanha abril/09, sendo as menores diversidades 
nas campanhas de outubro/09. Quanto à diversidade por ponto de 
amostragem destacam-se para o período analisado, os índices 
considerados elevados registrados para a campanha de abril, que 
registrou os índices de diversidade mais elevados para o período 
analisado, notadamente para os pontos 02, 03, 04, 05 e 09.  

Uma análise do histórico, considerando os dados de abundância (ind./L) 
referentes a resultados das campanhas de amostragem de fitoplâncton, 
demonstrou que para o período não foi registrada a ocorrência de 
situações de proliferação excessiva de algas, considerando 
quantitativamente uma situação de blooms a partir de valores de 
abundância maiores que 1.400.000 ind./L. 

O conjunto dos dados indica que para o reservatório da UHE Machadinho 
predominam espécies de algas características de ambientes oligotróficos 
e até mesotróficos, com baixos níveis de nutrientes disponíveis para o 
desenvolvimento elevado do crescimento das comunidades 
fitoplanctônicas. Essas características são corroboradas pelos 
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. 
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Gráfico 3 - Ocorrência Total (%) do Fitoplâncton por Classe, para o Reservatório. 

 

 

 

Gráfico 4 - Abundância Total (%) do Fitoplâncton por Classe, para o Reservatório. 

 

 

 Zooplâncton 

Na composição das comunidades zooplanctônicas identificadas somente na 
campanha realizada em abril/09, destacam-se em termos de ocorrência total 
os grupos taxonômicos dos Rotífera, dos Copépodas e dos Protozoa. O 
maior número de grupos taxonômicos do zooplâncton ocorreu para a 
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campanha de abril/09, onde o grupo dos Rotífera com a maior ocorrência de 
táxons registrada para a campanha, seguido pelo grupo dos Copépoda e do 
grupo dos Protozoa (Gráfico 5). 

O grupo zooplanctônico dos Rotífera é reconhecido por organismos típicos 
de ambientes fluviais, em condições oligotróficas e mesotróficas, se 
caracterizando como o grupo taxonômico mais frequente em termos da 
ocorrência total de táxons na campanha, notadamente nos pontos 04 e 08. 
Os copépodas são representados por organismos típicos de ambientes 
lacustres preferencialmente de oligo a mesotróficos e ocorreram com maior 
frequência nas campanhas de fevereiro/09 e abril/09, principalmente no 
ponto 08 onde apresentou maior abundância.  

A análise dos resultados demonstra que a abundância total para a 
campanha de abril/09 foi de 131.555,30 ind./L. Em termos de abundância 
por ponto destacam-se os pontos 04 e 08, onde na campanha foi registrada 
a maior abundância total por ponto de coleta, com respectivamente 
12.354,28 ind./L e 12.229,47 ind./L (Gráfico 6).  

Quanto à abundância total por grupo taxonômico ocorreu no período 
analisado à predominância de espécies do grupo Rotífera, que apresentou a 
maior abundância total do período analisado para o ponto 05, com um 
número de 88.790,00 ind./L, seguida pelo grupo dos Copépoda com uma 
abundância total registrada de 24.801,430 ind./L, e pelo grupo dos Protozoa, 
com abundância total de 11.204,29 ind./L. 

A análise dos dados permite colocar que para o reservatório da UHMA 
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, dos Rotífera. Para o período analisado observa-se a 
variação do índice de diversidade entre 2,78 (ponto 07) e 3,72 bits/ind. 
(ponto 09). O padrão de variação é o mesmo observado para o fitoplâncton, 
pois o crescimento do zooplâncton, seu comportamento migratório vertical 
na coluna d’água e sua diversidade espacial estão intimamente relacionados 
à presença do fitoplâncton que se constitui no seu principal alimento.  

O conjunto dos dados indica que para o reservatório da UHE Machadinho 
predominam espécies de zooplâncton característicos de ambiente fluvial, ou 
com forte influência fluvial na dinâmica lacustre, com baixos níveis de 
nutrientes disponíveis para o desenvolvimento do ciclo de vida das 
espécies, o que é reforçado quando se observa as características 
morfométricas do reservatório, que o identificam como um típico reservatório 
de rio, com grande extensão longitudinal e significativa influência das 
vazões afluentes na dinâmica da coluna d’água do corpo lacustre do 
reservatório.  
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Gráfico 6 - Abundância Total (Ind/Ml-2) do Zooplâncton para o Reservatório. 

 

 

 Invertebrados Bentônicos 

Na composição das comunidades identificadas nas campanhas 
destacam-se em termos de ocorrência total os grupos taxonômicos dos 
Diptera. O maior número de grupos taxonômicos ocorreu para a 
campanha de abril/09 (10), onde o grupo dos Diptera predominou em 
termos de ocorrência, com o maior número de táxons, seguido pelo grupo 
dos Nematodas e dos Ostracoda (Gráfico 7). 

 

 
Gráfico 5 - Registros de Ocorrência do Zooplâncton no Reservatório. 
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Gráfico 7 - Registros de Ocorrência dos Invertebrados Bentônicos. 

 

O grupo dos Dipteros é reconhecido por organismos típicos de ambientes 
aquáticos impactados, sendo que em condições eutróficas, apresenta 
uma frequência alta de indivíduos, indicativa da deterioração da 
qualidade dos habitats para as espécies de invertebrados bentônicos que 
vivem nos sedimentos inconsolidados, sendo utilizados como organismos 
bioindicadores da qualidade ambiental dos ambientes aquáticos. 
Caracterizou-se como o grupo taxonômico mais frequente em termos da 
ocorrência total de táxons para as campanhas analisadas, notadamente 
nos pontos 04 e 06. 

Na composição das comunidades dos macroinvertebrados identificadas 
destacam-se em termos de abundância total e por ponto de amostragem 
os grupos taxonômicos da Classe dos Diptera. As maiores abundâncias 
totais ocorreram para a campanha de abril/09, onde foi registrada a maior 
abundância total do período analisado, com um número de 2.114,28 
ind./m-2 (Gráfico 8). 

Para o índice de diversidade ocorre valores de diversidade muito baixa, 
que conforme os dados de abundância total ocorre com predominância 
de um grupo taxonômico, o dos Diptera. Para o período analisado 
observou-se uma variação do índice de diversidade entre 0,6 (ponto 03) e 
1,5 bits/ind. (ponto 02).  

Enfim, para o reservatório da UHE Machadinho predominam espécies de 
macroinvertebrados característicos de ambiente fluvial, ou com forte 
influência fluvial na dinâmica lacustre, com baixos níveis de nutrientes 
disponíveis para o desenvolvimento do ciclo de vida das espécies. 
Salienta-se que as características morfométricas do reservatório definem 
zonas litorâneas onde predominam substratos duros, de difícil 
desenvolvimento das comunidades de macroinvertebrados. 
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A Figura 4 composta por uma seqüência de fotos das atividades executadas 
no reservatório ilustram as ações desenvolvidas pelo programa. 

  

Foto 1 - Coleta superficial no ponto 10 (janeiro/09) Foto 2 -  Coleta de Fitoplâncton no ponto 06 
(dezembro/09 

 

 

 

  
Foto 3- Medição de Transparência no ponto 02 
(março/09) 

Foto 4 -  Coleta de fictoplâncton no ponto 03 (abril/09)

 
Gráfico 8  - Abundância Relativa Total dos Invertebrados Bentônicos.  
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Foto 5 - Medição de Transparência no ponto 06 
(maio/09) 

Foto 6 - Coleta em profundidade no ponto 07 (maio/09)

 

 

Foto 7 - Coleta de fitoplâncton no ponto 04 (junho/09) Foto 8 - Aspecto visual ponto 07 (julho/09) 

 

 

3    MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

  VÍNCULO COM A CONDICIONANTE: 2.33 
 

O monitoramento das águas subterrâneas e hidrotermalismo foi executado 
pela PROGEO com supervisão da SOCIOAMBIENTAL e foi concluído em 2006, 
tendo sido conduzido de acordo com a indicação dos Órgãos Ambientais 
competentes e em conformidade com o Convênio de Cooperação Técnica, firmado 
entre o DNPM – Departamento Nacional da Produção Mineral e a MAESA – 
Machadinho Energética S.A. 

Figura 4 -  Registro Fotografico das Atividades Desenvolvidas na UHE Machadinho 
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A qualificação das características físico-químicas dos aquíferos antes do 
enchimento serviu para verificar que os enchimentos do reservatório da UHE 
Machadinho não ocasionaram alterações nos aqüíferos.  

Como parte da iniciativa da empresa em fortalecer seu compromisso com a 
sustentabilidade, está contratando para o ano de 2010 um novo monitoramento 
para investigar e sugerir correções para situações pontuais relacionadas à 
potabilidade em 07 poços que já apresentaram algum tipo de problema não 
decorrente da implantação da UHE, como falta de isolamento sanitário e exploração 
além da capacidade.  

 
 

4     MONITORAMENTO E MANEJO DA ICTIOFAUNA  

 

 VÍNCULO COM AS CONDICIONANTES: 2.37, 2.38, 2.39, 2.40  

 

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária da Universidade 
Federal de Santa Catarina - UFSC, por meio do Laboratório de Biologia e Cultivo de 
Peixes de Água Doce – LAPAD, é responsável pelos trabalhos de Monitoramento e 
Manejo da Ictiofauna. Este programa é executado conjuntamente com a UHE Itá. 

No final desse item são apresentados os resultados do resumo das atividades 
de salvamento da ictiofauna, sob a responsabilidade da UHE Machadinho, quando 
das manobras operacionais. 

 

4.1    OBJETIVOS 
 

O monitoramento e o manejo da ictiofauna destinam-se a avaliar a evolução 
da comunidade de peixes na área sob a influência do reservatório da UHE 
Machadinho e a definir estratégias que possibilitem a melhor adaptação da 
comunidade de peixes às novas condições ambientais. 

 

4.2    ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

O monitoramento e manejo da ictiofauna da região de influência da UHE 
Machadinho é desenvolvido desde o período anterior à implantação da Usina, de 
forma a permitir um completo reconhecimento das alterações ocorridas desde a 
fase rio para a fase lago. Esse conhecimento tem possibilitado o desenvolvimento 
de tecnologia de cultivo para peixes nativos, e a integração de pescadores às 
atividades do programa. 
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No período de janeiro a dezembro de 2009, prosseguiram os levantamentos 
de campo que incluem várias atividades, dentre as quais se destacam: 

 Monitoramento e manejo da ictiofauna 

 Distribuição de ovos e larvas de peixes na área de influência da UHE 
Machadinho 

 Definição de áreas para repovoamento 

 Zoneamento ambiental para o cultivo de peixes em tanques rede no 
reservatório da UHE Machadinho 

 Desenvolvimento de tecnologia de cultivo 

 Levantamento da produção pesqueira do reservatório da UHE Machadinho 

 Conservação genética de peixes nativos do rio Uruguai: banco in vivo e in 
vitro 

 
 

4.2.1    Monitoramento e Manejo da Ictiofauna 

 

As coletas para o monitoramento da ictiofauna, ao longo do ano de 2009, 
foram realizadas em oito pontos situados na área de abrangência do reservatório 
da Usina Hidrelétrica Machadinho, considerando-se diferentes tipos de ambientes 
formados pelo represamento do rio. 

Os pontos de coleta foram distribuídos a montante do reservatório (Barra 
Grande), em áreas de transição entre o ambiente lótico e lêntico (Canoas e 
Barracão), no corpo do reservatório (Zortéa e Forquilha), em áreas a jusante da 
barragem (Machadinho-Túneis e Marcelino Ramos) e tributários (Ligeiro). O Quadro 
11 apresenta a distribuição desses pontos, ilustrada na Figura 5. 
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PONTO LOCALIZAÇÃO CARACTERÍSTICA 

1 Barra Grande (BG) Rio Pelotas, jusante da UHE 
Barra Grande 

Montante do reservatório; 
ambiente lótico;limite 
superior do trecho lótico 

2 Canoas (C) Rio Canoas, próximo à balsa, 
entre Celso Ramos e Anita 
Garibaldi 

Tributário; trecho de 
transição; ambiente semi-
lêntico 

3 Barracão (B) Rio Pelotas, montante da ponte 
da BR-470 

Trecho de transição a 
montante; ambiente 
semi-lêntico 

4 Zortéa (Z) Corpo do reservatório, próximo à 
balsa de Zortéa 

Corpo do reservatório; 
ambiente lêntico 

5 Forquilha (F) Corpo do reservatório, próximo à 
barragem, na foz do rio Forquilha

Corpo do reservatório; 
ambiente lêntico 

6 Machadinho – Túneis 
(MT) 

Rio Uruguai, desemboque dos 
vertedouros e casa de força 

Jusante de Machadinho; 
ambiente lótico 

7 Ligeiro (L) Rio Ligeiro, entre a foz e a ponte 
da RS-126 

Tributário, ambiente 
lótico, primeiro afluente a 
jusante da barragem 

8 Marcelino Ramos (MR) Balneário de Marcelino Ramos Jusante de Machadinho; 
ambiente de transição 

 

Figura 5 - Localização dos Pontos de Monitoramento da Ictiofauna 

 

Quadro 11 - Localização e Características dos Pontos de Coleta nos Diferentes Ambientes sob 
Influência da UHE Machadinho, Localizada na Região do Alto Rio Uruguai 
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4.2.1    Metodologia de Coleta 

 
 Coletas sazonais em 8 pontos na área de influência do reservatório de 

Machadinho, buscando-se amostrar os diferentes ambientes formados pelo 
represamento. 

 Amostragens são realizadas utilizando-se redes de arrasto, tarrafa, espinhel 
e redes de malha simples e feiticeira, com diferentes tamanhos de malha. 

 Identificação, medição e pesagem de todos os exemplares capturados. 

 Estudos de biologia alimentar e reprodutiva de algumas espécies. 

 

4.2.1.2    Resultados 

 

O programa de monitoramento da ictiofauna tem constatado que a maior 
biomassa de peixes ocorre no trecho situado a montante do reservatório de 
Machadinho, no ponto BG, seguido do ponto de jusante MT. Nesses locais 
observou-se uma grande abundância de espécies sedentárias de médio porte, tais 
como as do gênero Hypostomus. Além destas, espécies de bagre de médio porte 
que realizam curtas migrações tais como o jundiá Rhamdia quelen, o mandi-
beiçudo Iheringichthys labrosus e o pintado-amarelo Pimelodus maculatus também 
se concentram nestes locais devido à presença de uma barragem rio acima. 

Durante as campanhas do ano de 2009 foram registradas 58 espécies, 
distribuídas em seis ordens e dezesseis famílias. Foram capturados durante esse 
período 7754 exemplares, com uma biomassa total de 559,4 kg. 

As espécies mais representativas em número foram: o lambari Astyanax 
fasciatus (1828), o mandi Parapimelodus valenciennis (1361), e o birú 
Steindachnerina brevipinna (917). Em relação à biomassa, as espécies mais 
representativas foram: o peixe-cachorro Acestrorhynchus pantaneiro (66,4 Kg), a 
voga Schizodon aff. nasutus (58,7 Kg) e o pintado amarelo Pimelodus maculatus 
(48,3 Kg). 

A análise temporal das capturas na área do reservatório (2001 a 2009), 
utilizando como indicador a correlação de Spearman aplicada sobre a abundância 
total das espécies em cada ano. É possível observar a diminuição na abundância 
de algumas espécies, como os lambaris Astyanax bimaculatus, Astyanax gr. 
scabripinnis e Bryconamericus stramineus, e o boca-de-moça Leporinus amae; e 
aumento na abundância de outras, como o peixe-cachorro Acestrorhynchus 
pantaneiro, o canivete Apareiodon affinis, o lambari Astyanax fasciatus, os mandis 
Iheringichthys labrosus e  Parapimelodus valenciennis e o biru Steindachnerina 
brevipinna. 

A tendência observada na área da UHE Machadinho continua sendo de um 
maior número de indivíduos nas regiões lênticas e de uma maior biomassa nas 
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regiões lóticas. Essa condição indica claramente a relação direta das espécies de 
maior porte com os ambientes com correnteza e das espécies oportunistas de 
pequeno porte com os ambientes represados. 

 

4.2.2    Distribuição de Ovos e Larvas de Peixes na Área de Influência da UHE 
Machadinho 

 

À semelhança do manejo da ictiofauna, para ovos e larvas de peixes foram 
pesquisados os 8 pontos da bacia de contribuição da Usina.  

 

4.2.2.1    Metodologia de Coleta 

 

As amostras foram coletadas com uma rede de plâncton do tipo cônico-
cilíndrica de malha 0,5mm em arrastos horizontais realizados próximos à superfície 
da água, com duração de 15 minutos, com o barco em baixa velocidade. Um 
fluxômetro foi acoplado na boca da rede para obtenção do volume de água filtrada. 

Durante o período de amostragem, foram medidos alguns parâmetros físicos 
e químicos da água, como a temperatura, a concentração de oxigênio dissolvido, a 
condutividade elétrica, a transparência e o pH. 

 

4.2.2.2    Resultados 

 

As coletas de ictioplâncton realizadas em conjunto com o monitoramento da 
ictiofauna têm mostrado uma baixa presença de ovos e larvas na maior parte dos 
pontos amostrados. 

Em geral, os pontos do corpo do reservatório são os que apresentam as 
menores densidades de organismos ictioplanctônicos, já o maior número de ovos e 
larvas tem sido encontrado no tributário situado a jusante da barragem, no rio 
Ligeiro. 

Desde que foi fechado o reservatório de Machadinho, tem sido registrada 
uma maior densidade de ovos nos ambientes lóticos, principalmente nos pontos de 
jusante, e uma reduzida presença de organismos ictioplanctônicos nos pontos de 
montante.  

Essa tendência alcançou maior relevância após a instalação das barragens 
de Barra Grande e Campos Novos, quando o número de ambientes lóticos a 
montante de Machadinho diminuiu drasticamente. Após a construção destes 
reservatórios, a comunidade de peixes pré-existente composta principalmente por 
espécies reofílicas foi significativamente prejudicada na sua atividade reprodutiva. 
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Atualmente a reprodução destas espécies, principalmente daquelas que 
apresentam ovos semidensos se restringe a pequenos tributários e riachos 
presentes a montante da barragem. Esse fenômeno explica a baixa presença de 
larvas e principalmente ovos nos pontos a montante nos 10 últimos anos. A maior 
presença de ovos e larvas a jusante de Machadinho indica a importância destes 
locais como áreas de reprodução, principalmente para as espécies que habitam o 
lago de Itá. 

Paralelamente às coletas do monitoramento da ictiofauna, foram realizadas 
amostragens mais intensivas (mensais) durante o período de primavera/verão a 
jusante de Machadinho, buscando uma melhor amostragem de ictioplâncton do 
período reprodutivo dos peixes. Nesses meses de coletas intensivas, houve a 
captura de 53 ovos de dourado Salminus brasiliensis na região a jusante da 
barragem, tanto na região lótica do rio Uruguai (1 ovo) quanto na foz do Ligeiro (52 
ovos). 

Analisando-se a distribuição temporal do ictioplâncton durante o período 
amostrado, verifica-se que a presença de organismos ictioplanctônicos apenas foi 
registrada na primavera e no verão, podendo estar relacionada com o aumento do 
fotoperíodo e da temperatura da água, confirmando a alta sazonalidade observada 
na atividade reprodutiva dos peixes de água doce das regiões tropicais e sub-
tropicais. 

A assembléia de larvas de peixes da área de influência da UHE Machadinho 
foi composta principalmente por espécies de pequeno e médio porte, sedentárias 
ou que realizam curtas migrações para desovar.  

A abundância e a frequência de larvas de espécies piscívoras e onívoras, 
bem como a redução de larvas de peixes algívoras e herbívoras pode estar 
relacionada a uma redução de nutrientes e até de uma mudança do estado trófico 
do reservatório, Figuras 6 e 7. 

Outro objetivo dessas coletas foi avaliar diferentes equipamentos de captura 
de ovos e larvas, sendo utilizadas para isso: redes planctônicas de arrasto (já 
utilizadas normalmente nas coletas de monitoramento), redes planctônicas de 
espera, puçás, peneirões, redes de fundo e armadilhas luminosas. As análises dos 
primeiros quatro meses de coleta (setembro/outubro/novembro/dezembro) 
indicaram uma maior eficiência das redes planctônicas nas capturas de ovos e 
larvas recém eclodidas e do puçá e as armadilhas luminosas na captura de larvas 
mais desenvolvidas, Figuras 6 e 7. 
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4.2.3    Definição de Áreas para Repovoamento 

 

A ação de repovoamento consiste na adição de peixes de espécies nativas na 
área do reservatório, priorizando-se espécies afetadas pelo empreendimento. 

 

4.2.3.1    Metodologia de Pesquisa 

 

Estão sendo realizados trimestralmente levantamentos da comunidade ictíica 
no reservatório de Machadinho para produzir informações acerca da situação das 
diferentes espécies ali presentes, como dados de biologia alimentar e reprodutiva, 
além da  avaliação da evolução da comunidade de peixes durante a mudança do 
ambiente lótico para lêntico. 

 

4.2.3.2    Resultados 

 

A maioria das espécies em situação de risco corresponde às migradoras, alvo 
dos estudos de conservação in vivo e in vitro para a manutenção dos estoques de 
peixes migradores do Alto rio Uruguai. Entre essas espécies está o dourado, o 
grumatão e o suruvi, espécies cujos estoques estão reduzidos. 

 

   

Figura 6 - Equipamento de Captura de Larvas 
mais Desenvolvidas (Puçás e Armadilhas 
Luminosas) 

Figura 7 -  Pesquisa de Ictioplâncton 
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Em relação à definição de áreas para o repovoamento, os resultados obtidos 
nos estudos de “Distribuição de Ovos e Larvas de Peixes na Área de Influência do 
Reservatório de Machadinho” podem indicar os locais de desova e criação de 
larvas de diversas espécies de peixes na área da UHE Machadinho. 

Em fase experimental foi realizada a soltura de dourados (Figura 8), Salminus 
brasiliensis e grumatões, Prochilodus lineatus, no final do ano de 2007. Após esse 
evento houve aumento na captura dessas espécies por parte de pescadores locais, 
que relataram a pesca de exemplares de dourados e curimbatás com média de 2,0 
kg, o que indica que as espécies conseguiram se desenvolver bem no ambiente 
natural.  

 
 

 

 
 
4.2.4    Zoneamento Ambiental para o Cultivo de Peixes em Tanques Rede no 

Reservatório da UHE Machadinho 

 

O cultivo de peixes em tanques-rede nos reservatórios das hidrelétricas 
brasileiras necessita de políticas ambientais específicas, para que possa crescer de 
forma sustentável e ordenada concomitantemente a outros usos destes ambientes 
(navegação, práticas agrícolas, recreação, etc.), minimizando assim os conflitos de 
uso.  

No Brasil, visando proporcionar o cumprimento dos princípios que promovam 
uma ocupação ordenada das águas da União, a Secretaria Especial de Aqüicultura 
e Pesca da Presidência da República (SEAP/PR), atualmente Ministério da Pesca e 
Aqüicultura (MPA), conjuntamente com a Agência Nacional de Águas (ANA), a 
Autoridade Marítima, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA) e a Secretaria do Patrimônio da União do Ministério 

 
Figura 8 - Repovoamento no Reservatório da UHE Machadinho 
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do Planejamento, Orçamento e Gestão (SPU/MPOG), estão disciplinando o 
processo de autorização para a implantação de projetos e fazendas aqüícolas. 

Desta forma, um zoneamento ambiental bem elaborado e executável se 
transforma numa ferramenta muito importante na hora da ordenação dos usos 
múltiplos dos reservatórios de hidrelétricas. 

O estudo está sendo desenvolvido no reservatório da Usina Hidrelétrica de 
Machadinho, localizada no Rio Pelotas 1,2 km a jusante da foz do Rio Inhandava, 
entre os municípios de Piratuba, SC e Machadinho, RS - 27°31´25´´S e 
51°47´05´´O, tendo em vista a experiência anterior, quando da instalação de alguns 
tanques-rede num dos braços do reservatório, em caráter de pesquisa (vide figuras 
9 e 10).  

Os trabalhos referentes ao Zoneamento do reservatório de Machadinho para 
implantação de tanques-rede estiveram concentrados nos cálculos do uso e 
ocupação da área em função da capacidade suporte. A estimativa da capacidade 
de suporte para produção de peixes em tanques-rede para reservatórios é baseada 
em modelos matemáticos que consideram os valores médios históricos de diversas 
variáveis, como fósforo total, tempo de residência da água, área de espelho d’água, 
profundidade média, teor de fósforo na ração e taxa de conversão alimentar da 
espécie.  

O reservatório possui uma área total de 79 km2, sendo destes, 56,7 km2 de 
área alagada. Através da Instrução Normativa Interministerial n° 8 de 26 de 
novembro de 2003, que disponibiliza legalmente 1% das águas de reservatórios 
para a produção de pescado em tanques-rede, estima-se que nessa área seja 
possível utilizar aproximadamente 760.000 m2 para esse fim. Os cálculos forma 
baseados em informações hidrológicas (Quadro 12) e dados zootécnicos (Quadro 
13). 

Nesse primeiro momento, optou-se por utilizar como modelo o cultivo de 
tilápia, de acordo com recomendação da Agência Nacional de Águas (ANA). Essa 
indicação leva em consideração a existência de um grande número de informações 
disponíveis na literatura sobre a tilápia e por ser um dos cultivos mais impactantes 
do ponto de vista ambiental.  

Cabe ressaltar, no entanto, que o cultivo de tilápia na bacia do Rio Uruguai 
está suspenso, conforme consta na Portaria 145 - N do IBAMA de 1998. Além 
disso, a tilápia é um peixe tropical e não tolera baixas temperaturas da água, sendo 
registradas grandes mortalidades em cultivos realizados em regiões sub-tropicais, 
como é o caso da região do Alto Rio Uruguai.  
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Características Físicas do Reservatório Cota (m) Área (km2) 
Volume 
(hm3) 

N.A. máximo normal operativo 479,00 79,00 3.370.000 

N.A. mínimo normal operativo 465,00 76,00 3.160,00 

Vazão mínima defluente 296,00 m3/s  

Tempo de residência na capacidade 
mínima operacional 

10.675.675,7 T (s)  

123,6 T (dias)  

0,3 T (anos)  

Área do espelho na cota mínima 76.000.000 m2  

Profundidade média do reservatório 41,58 m  

Área do açude máxima outorgável (1%) 760.000 m2  

 

DADOS ZOOTÉCNICOS PARÂMETROS 

Quantidade de fósforo na ração 0,80 % 

Densidade de estocagem na fase adulta 150,00 peixes/ m3 

Peso do indivíduo na despesca 0,60 kg 

Mortalidade 20,00 % 

N.º alevinos 180,00 alevinos/m3 

Peso individual do alevino 0,04 kg 

Biomassa final 90,00 kg/m3 

Biomassa inicial 7,20 kg/m3 

Ganho de peso 82,80 kg/m3 

Conversão alimentar média 1,60 : 1 

N.º dias do ciclo 360 dias 

N.º de ciclos por ano 1 

 
 

Como resultado, estimou-se, através do modelo utilizado, uma produção de 
peixes em torno de 7.135 toneladas por ano, utilizando uma área de 17,62 ha 
dentro do reservatório de Machadinho sem que a capacidade suporte do ambiente 
seja ultrapassada. 

A escolha dos pontos para a análise do potencial para piscicultura dentro do 
reservatório será feita em consonância com o plano de usos múltiplos da área do 
reservatório de Machadinho, onde serão propostas áreas potenciais de cultivo de 
peixes em tanques-rede. Além dessa oportunidade, a seleção das áreas deve 
atender à Resolução CONAMA n° 357 para quantidade de Fósforo-total, 30μg/L e 
às diretrizes contidas no Art 1° da Normativa Interministerial n°8 de 26 de 
novembro. 

Quadro 12 - Dados Hidrológicos do Reservatório da UHE Machadinho 

 

Quadro 13 - Especificações Zootécnicas para Cultivo de Tilápias em Tanques-rede 
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4.2.5    Desenvolvimento de Tecnologia de Cultivo 

 

Vários experimentos relacionados à reprodução induzida, incubação e 
larvicultura das espécies nativas do rio Uruguai têm sido desenvolvidos pelo 
LAPAD, destinados à pesquisa na UHE Machadinho. Tais esforços destinam-se 
também ao incremento na área do reservatório da Usina Hidrelétrica Itá, a jusante 
da UHE Machadinho. 

 

4.2.5.1    Pesquisa 

 

Espécies trabalhadas: pintado amarelo (Pimelodus maculatus); dourado 
(Salminus brasiliensis); jundiá (Rhamdia quelen); piracanjuba (Brycon orbignyanus); 
suruvi (Steindachneridion scriptum); surubim pintado (Pseudoplatystoma 
corruscans); piava (Leporinus obtusidens). 

 

4.2.5.2    Resultados 

 

No período de 2008 a 2009 obteve-se um desova inédita e viável de piava, a 
partir de uma fêmea pesando 5,5kg. Este exemplar produziu uma desova de 440g 
composta de 1.706 ovócitos por grama, apresentando uma fecundidade de 750.640 
ovócitos. A taxa de fertilização foi de 92% o que permitiu a produção de mais de 
690 mil larvas. Parte destas larvas foi utilizada em um experimento sobre 
alimentação inicial de piava e a maior parte foi destinada à produção das formas 
jovens, para que novos estudos pudessem ser realizados com a espécie no futuro. 

 

Figuras 9  e 10 - Cultivo de Peixes em Tanques-rede 
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4.2.6  Levantamento da Produção Pesqueira do Reservatório da UHE 

Machadinho 

 

No reservatório de Machadinho, a pesca é praticada com vistas à 
subsistência e também de forma esportiva e profissional. O primeiro caso é 
exercido por agricultores que não fazem seletividade por espécie. A pesca esportiva 
é praticada principalmente pela população urbana nos finais de semana e feriados 
e apresenta um esforço direcionado à captura de espécies “brigadoras” e de maior 
valor comercial. 

Na pesca profissional, feita com a utilização de redes de espera de grandes 
dimensões, antes inexistente, foi identificada no município de Machadinho. As 
embarcações utilizadas são na sua maioria de madeira e a remo. Na pesca 
esportiva os barcos são de alumínio, de uma forma geral. 

Uma grande variedade de equipamentos é utilizada na atividade pesqueira, 
com destaque para a rede de emalhe e linha de mão. A rede de emalhe oferece um 
maior rendimento de captura e a linha de mão é um petrecho de fácil confecção e 
de baixo custo, acessível a todas as classes sócio-econômicas. A utilização destes 
petrechos contribui para que a maior freqüência da pesca seja realizada no corpo e 
margem do reservatório. Os covos, fisgas e redes feiticeiras foram menos 
empregados devido à proibição legal. 

 

 

Figura 11 -  Reprodução Induzida 
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4.2.6.1    Metodologia de Coleta dos Dados 

 

O levantamento da produção pesqueira das áreas sob influência da Usina 
Hidrelétrica Machadinho contempla os municípios de Piratuba, Capinzal, Zortéa, e 
Celso Ramos em Santa Catarina e Maximiliano de Almeida, Machadinho e 
Barracão no Rio Grande do Sul, conforme ilustra a Figura 12. 

Esse estudo teve início com a elaboração de formulário para cadastramento 
dos ribeirinhos envolvidos com a atividade na região, dispostos a informar sobre o 
resultado das capturas mensais realizadas. Atualmente conta-se com cerca de 136 
pescadores residentes em sete municípios da área de influência do reservatório de 
Machadinho. 

 

 

 

 

  

Figura 12 - Municípios Abrangidos pelo Reservatório da UHE Machadinho. 
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4.2.6.2    Resultados 

 

As maiores capturas foram feitas nos municípios localizados na área do corpo 
do reservatório, principalmente pela pesca de subsistência 

O dourado Salminus brasiliensis e o grumatão Prochilodus lineatus foram 
registrados em todos os municípios amostrados com participação total capturado de 
3,81 e 6,81%, respectivamente, o que pode estar associado ao projeto de 
estocagem de peixes realizada pela equipe do LAPAD em 2007. 

Os maiores rendimentos de pesca do reservatório de Machadinho, em 
biomassa, foram obtidos nos municípios de Maximiliano de Almeida e Barracão. Ao 
contrário dos anos anteriores, os municípios localizados na área de influência do 
corpo do reservatório contribuíram com a maior parte do pescado capturado (59%). 
As morfo-espécies mais representativas em biomassa foram jundiá, carpa, traíra, 
suruvi e mandi, que juntos contribuíram com 45,4% do total registrado. A 
distribuição em biomassa foi semelhante entre espécies classificadas como 
sedentárias e migradoras. 

O preço médio obtido na venda foi de R$7,14/kg ou R$12/kg para as espécies 
mais nobres. Fazendo-se uma relação com a Captura por Unidade de Esforço – 
CPUE2, atinge-se, em média, no ano 2009: 

 
 

CPUE= 4,31kg/pescador/dia 

 

 

 
2 O levantamento quantitativo da captura por unidade de esforço (CPUE) pode ser representado pela “abundância” 
e pela ”biomassa”.  A primeira pode ser expressa em número (n. º ind./1000 m2 de rede em 24 hs) e a segunda por 
peso (kg/1000 m2 de rede em 24 hs). No presente caso a relação é feita por quilograma recolhido por cada 
pescador em um dia de trabalho. 

  
Figura 13 -  Capturas no Reservatório da UHE Machadinho 
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4.2.7  Conservação Genética de Peixes Nativos do Rio Uruguai: Banco in vivo 
e in vitro 

 
4.2.7.1    Banco in vivo de peixes nativos 

 

Os peixes que compõem o plantel do banco in vivo encontram-se na Fazenda 
MAPIJU, com a qual o LAPAD possui um convênio de parceria. A MAPIJU é uma 
empresa privada situada no Município de Santo Amaro da Imperatriz, região da 
Grande Florianópolis.  

 

 Pesquisa 

O Banco in vivo, compreende um conjunto dei 14 tanques de terra com 
tamanhos variando de 400 a 1.600m2. O LAPAD mantém também convênio 
com a Estação Experimental de Caçador da EPAGRI, Setor de Piscicultura, 
para o desenvolvimento desta atividade. Esta estação apresenta diversos 
tanques de terra e possui uma área total inundada superior a 5.000m2. Está 
situada na cabeceira do rio do Peixe, um dos principais tributários do rio 
Uruguai. Nesta estação estão estocados peixes com interesse de 
conservação, mas que também apresentam potencial para a piscicultura 
local. 

 

 Resultados 

As espécies que compõem o plantel de peixes para conservação genética 
são principalmente as migradoras: dourado Salminus brasiliensis; grumatã 
ou curimba Prochilodus lineatus; piracanjuba Brycon orbignyanus; piava 
Leporinus obtusidens; surubim pintado Pseudoplatystoma corruscans; suruvi 
ou bocudo Steindachneridion scriptum. Estes peixes são, de maneira geral, 
os mais afetados pelas ações antrópicas, principalmente a construção de 
barragens que alteram as características dos rios. 

Durante o ano de 2009, o LAPAD realizou diversas desovas em laboratório 
de dourados Salminus brasiliensis, curimbas Prochilodus lineatus, jundiás 
Rhamdia quelen, suruvis Steindachneridium scriptum. 

Merece destaque a desova de uma fêmea de piracanjuba Brycon 
orbignyanus, espécie considerada ameaçada de extinção no rio Uruguai.  

Peixes que apresentam potencial para a piscicultura regional são também 
selecionados para a composição de plantel de reprodutores, sendo o jundiá 
Rhamdia quelen a principal espécie. 
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4.2.7.2     Banco in vitro 

 
Após vários anos de estudo buscando tecnologia de conservação de sêmen em 
nitrogênio líquido das espécies de peixes nativos, o LAPAD iniciou a montagem de 
um banco de sêmen das espécies migradoras do alto rio Uruguai. 
 

 Pesquisa e Resultados 

Atualmente, o banco in vitro de sêmen contém quatro containeres de nitrogênio 
líquido com amostras de sêmen criopreservado de dourado Salminus 
brasiliensis; curimbatá Prochilodus lineatus; suruvi Steindachneridium scriptum; 
bocudo S. scriptum e piava Leporinus obtusidens. Futuramente, novas 
amostras serão incorporadas para ampliação do banco in vitro.  

 

 
 

 
 

4.3  SALVAMENTO DE PEIXES QUANDO DE MANOBRAS OPERACIONAIS 
 

As vistorias de rotina a jusante da UHE Machadinho foram realizadas pela 
empresa ERD Serviços até 08/05/2009 e, após essa data, a prestação de serviços 
passou para a empresa Lago Azul Consultoria, também responsável pelos 
trabalhos de resgate dos peixes naquele local. 

 

 
 

Figura 14 - Pesquisa para Conservação Genética, no Detalhe, o Dourado Salminus Brasiliensis  
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As ações de resgate decorreram de operações de fechamento parcial e total 
do vertedouro, compensação de máquinas, limpeza do poço de sucção e 
esgotamento, limpeza da caixa espiral, parada de geração e de manobras de 
máquinas, a exemplo dos relatórios anteriores. 

No período referido foram realizadas 248 inspeções, sendo que em apenas 
35,1% houve necessidade de resgate de peixes. Para essas operações foram 
emitidos os respectivos Registros de Ocorrência, vinculados ao Manual de Gestão 
Ambiental e Sócio-Patrimonial3 da UHE Machadinho, conforme o Anexo 04 – CD-
ROM. 

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

 
 Vistorias de rotina a jusante da UHE Machadinho e orientação aos 

pescadores quando à pesca em áreas proibidas, segundo Portaria do 
IBAMA nº 92/2000 e Instrução Normativa do IBAMA nº193/2008. 

 
 Acompanhamento das manobras de vertedouro, bem como fechamento total 

do mesmo. 
 
 
 

5  OBSERVAÇÕES DAS CONDIÇÕES HIDROSSEDIMENTOLÓGICAS  

 

 VÍNCULO COM A CONDICIONANTE: 2.35 
 

As atividades de monitoramento hidrossedimentológico são realizadas, desde 
junho de 1999 pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 
Catarina – EPAGRI/ FUNDAGRO – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural 
Sustentável do Estado de Santa Catarina. Este monitoramento é realizado de forma 
integrada com a Usina Hidrelétrica Itá. 

 

5.1    OBJETIVOS 
 

Dentre os objetivos perseguidos pelo programa destacam-se: 

 
                                                 
3 O Manual de Gestão Ambiental e Sócio-Patrimonial da UHE Machadinho – MGASP/UHMA, é parte integrante do 
Plano de Gestão Ambiental e Sócio-Patrimonial Corporativo elaborado para as Usinas Hidrelétricas Passo Fundo, 
Salto Osório, Salto Santiago, Itá e Machadinho, adotado pela Tractebel Energia para a gestão das usinas sob sua 
concessão. O MGASP/UHMA abrange procedimentos operacionais necessários às rotinas de gerenciamento 
ambiental e sócio-patrimonial. 
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 ampliar e aprofundar o conhecimento dos processo hidrossedimento 
lógicos na área de influência da UHE Machadinho e aprimorar os 
instrumentos de análise 

 acompanhar a evolução das alterações no sistema ao longo da fase de 
estabilização e operação do reservatório, no que diz respeito a: 

 produção e transporte de sedimentos 

 assoreamento do reservatório (deposição de sedimentos) 

 definir intervenções necessárias à mitigação dos impactos e estabelecer 
medidas de controle da erosão das margens do reservatório e da 
erosão a jusante do barramento 

 
 

5.2    ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

A caracterização do processo de assoreamento no reservatório é orientada 
por duas atividades principais: 

 levantamento topobatimétrico de seções ao longo do reservatório e a 
jusante da barragem, com leitura de cotas limnimétricas 

Esta atividade define o grau de assoreamento do reservatório, assim 
como a erosão marginal das seções imediatamente a jusante da 
barragem. 

 estabelecimento de uma rede hidrossedimentológica para o 
levantamento de dados fluviométricos (medições de descarga líquida) e 
sedimentométricos (medições de descarga sólida) afluentes ao 
reservatório e imediatamente a jusante da barragem 

Esta atividade permite monitorar a carga de sedimentos afluente ao 
reservatório e, por meio do ponto estabelecido imediatamente a jusante, 
a descarga sólida que remanesce na água após ser liberada pela casa 
de força e vertedouro da UHE Machadinho.  

 

A partir destas informações são determinadas as curvas-chave das descargas 
líquidas e sólidas afluentes ao reservatório e também a curva-chave das vazões 
liberadas a jusante do aproveitamento pelos seus órgãos de descarga. Para esta 
última determinação existe uma estação hidrossedimentométrica a jusante do 
barramento. 

A partir das curvas-chave e das observações limnimétricas efetuadas nas 
estações mencionadas, pode-se determinar 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. 
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A Figura 15 a seguir localiza as cinco estações flúvio-sedimentométricas e o 
Quadro 14 demonstra o número de medições efetuadas em cada uma delas 
durante o ano de 2009. 

 

Figura 15  - Localização das Estações Hidrossedimentométricas e a Bacia Incremental da UHE Machadinho 

CÓDIGO ESTAÇÃO RIO 
LATITUDE ÁREA 

DRENAGEM 
(km2) 

Nº DE 
MEDIÇÕES LONGITUDE 

70850000 Bernardo José 
Bernardo 
José 

27º 48’ 34’’ 
892 04 

51º 22’ 13’’ 

71550000 Passo Caru Canoas 
27º 33’ 16’’ 

10.200 03 
50º 51’ 35’’ 

71670000 
Foz do 
Caveiras 

Caveiras 
27º 35’ 11’’ 

2.465 03 
51º 53’ 29’’ 

72430000 
Passo 
Granzotto 

Inhandava 
27º 52’ 12’’ 

1.604 04 
51º 44’ 27’’ 

72500000 Seção V Uruguai 
27º 31’ 00’’ 

32.200 05 
51º 48’ 00’’ 

Fonte: CIRAM/EPAGRI 

Quadro 14 - Relação das Estações Hidrossedimentométricas e Número de Medições Realizadas na 
Bacia Incremental da UHE Machadinho 



            

 
Relatório Anual – Janeiro | 2009 – Dezembro | 2009           69 
 

 
 

5.3    RESULTADOS 
 

As medições realizadas nas Estações Hidrossedimentométricas apresentam 
algumas variações interessantes, que podem ser associadas à forma de ocupação 
no entorno do reservatório, associadas à dinâmica fluviométrica da bacia 
incremental, assim como da contribuição dos reservatórios a montante.  

Os Quadros 15 a 19 apresentam o registro de medições efetuadas de 
fevereiro a novembro de 2009 nas Estações Hidrossedimentométricas. Destaque 
para as estações Bernardo José e Passo Granzotto, nas quais foram obtidas 
medições nas cotas mais altas de todo o período de estudo. Na Figura 5-2 são 
apresentadas algumas imagens das atividades de monitoramento no período de 
2009, nas Estações Hidrossedimentométricas. 

Estação Data Cota (cm) 
Vazão 
(m³/s) 

Passo Granzotto 
Código 72430000 
Rio Inhandava 

18/2/2009 82 6,43 

07/04/09 74 3,30 

05/05/09 71 1,42 

17/07/09 172 48,86 
 

Estação Data Cota (cm) 
Vazão 
(m³/s) 

Passo Caru 
Código 71550000 
Rio Canoas 

08/04/08 132 51,88 

08/04/08 132 47,87 

07/05/09 122 21,22 

Estação Data Cota (cm) 
Vazão 
(m³/s) 

Bernardo José 
Código 70850000 
Rio Bernardo José 

02/04/09 81 2,97 

02/04/09  2,90 

06/05/09 76 1,32 

15/07/09 97 11,43 

 
 

Quadro 15 - Medições de Descarga Líquida com Coleta de Sedimentos em Suspensão – Estação 
Passo Granzotto  

Quadro 16 - Medições de Descarga Líquida com Coleta de Sedimentos em Suspensão – Estação 
Passo Caru  

 

Quadro 17 - Medições de Descarga Líquida com Coleta de Sedimentos em Suspensão – Estação 
Bernardo José  
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Estação Data Cota (cm) 
Vazão 
(m³/s) 

Foz do Caveiras 
Código71670000 
Rio Caveiras 

09/04/09 150 11,73 

09/04/09 152 11,11 

07/05/09 133 2,32 

Estação Data Cota (cm) 
Vazão 

(m³/s) 

Seção V 
Código 72500000 
Rio Uruguai 

13/07/09 92 309,41 

21/09/09 356 1749 

22/09/09 336 1541 

11/11/09 302 1257,96 

12/11/09 304 1304,82 
 
 

O levantamento das Seções Transversais, que visa verificar a real progressão 
do assoreamento, foi realizado pela última vez em 2007 e indicou uma pequena 
taxa de assoreamento já esperado, pelo histórico do reservatório, assim como uma 
erosão a jusante. O próximo levantamento deverá ocorrer em 2012.  

A determinação do assoreamento através dos levantamentos espaçados no 
tempo (períodos 1999/2001, 2003/2004 e 2004/2006) de seções transversais 
previamente locadas e materializadas no campo indica que o mesmo ainda é pouco 
significativo. As diferenças encontradas evidenciam um pequeno assoreamento, 
que realmente já deve existir, mas também pode ser devido às diferentes situações 
de amostragem e à própria aleatoriedade das sondagens e dos processos de 
levantamentos. Os cálculos teóricos do transporte sólido e vida útil do reservatório 
mostram a lentidão do processo de assoreamento. 

A avaliação do assoreamento e da vida útil da UHE Machadinho é 
apresentada no Quadro 20. A Figura 16 ilustra mediante algumas fotos, as 
atividades desenvolvidas no reservatório da UHE Machadinho. 

LEVANTAMENTOS 
VOLUMES 

ASSOREADOS EM 100 
ANOS 

TEMPO DE 
ASSOREAMENTO 

Cota 455,00 m 
(em anos) 

TEMPO DE 
ASSOREAMENTO

Cota 480,00m 
(em anos) 

Estudos Atuais (1) S100 = 562,76 X 106 m³  307 593 

Estudos Atuais (2) S100 = 283,77 X 106 m³  609 1.177 

Projeto Básico (1) S100 = 621,40 X 106 m³  278 537 

(1) Sem os reservatórios das UHEs Campos Novos (rio Canoas) e Barra Grande (rio Pelotas)  
(2) Com os reservatórios das UHEs Campos Novos (rio Canoas) e Barra Grande (rio Pelotas)  

Quadro 18 - Medições de Descarga Líquida com Coleta de Sedimentos em Suspensão – Estação Foz 
do Caveiras 

 

Quadro 19 - Medições de Descarga Líquida com Coleta de Sedimentos em Suspensão – Estação 
Seção V 

Quadro 20 - Estimativa da Vida Útil da UHE Machadinho 
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Foto 1 - Medição de descarga líquida na estação 
Passo Caru, rio Canoas 

Foto 2 - Seção de réguas 

Foto 3 - Amostragem de sedimentos - Seção V Foto 4 - Amostragem de sedimentos 

  
Foto 6 - Coleta de sedimentos em suspensão na 
estação de Bernardo José 

Foto 7 - Medição de descarga líquida na estação de 
Foz do Caveiras, rio Caveiras 

  
Foto 8 - Amostra de sedimentos em suspensão, 
Estação Passo Granzotto, rio Inhandava 

Foto 9 - Medição de descarga líquida, Estação 
Seção 5, rio Uruguai 

F
o

to
s:

 F
U

N
D

A
G

R
O

/E
P

A
G

R
I 

F
ot

os
: 

F
U

N
D

A
G

R
O

/E
P

A
G

R
I 

Figura 16 - Atividades do Monitoramento Hidrossedimentológico Desenvolvidas na UHE Machadinho 
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Dentre as conclusões possíveis a partir dos levantamentos efetuados no 

decorrer do ano de 2009 e ao longo da série histórica disponível para a UHE 
Machadinho, pode-se afirmar que o reservatório da Usina não deverá apresentar 
problemas operacionais durante sua vida útil devido ao assoreamento, mantidas as 
taxas observadas de produção de sedimentos. 

Essa condição é plenamente favorecida pela implantação dos 
empreendimentos hidrelétricos a montante, UHEs Campos Novos, no Rio Canoas e 
Barra Grande, no Rio Pelotas, que passam a reter boa parte dos sedimentos da 
bacia de contribuição da UHE Machadinho. Pode-se estimar ainda que a evolução 
do processo erosivo e do transporte sólido calculados teoricamente para a bacia do 
Rio Pelotas, a montante da UHE Machadinho, vem ocorrendo de forma gradual, 
conforme o esperado. 

 
 

6    ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES SISMOLÓGICAS 

 
 

 VÍNCULO COM A CONDICIONANTE: 2.35 

 

O monitoramento sismológico na área de influência do reservatório da UHE 
Machadinho é realizado pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas (SP), 
através da RSIM – Rede Sismológica de Machadinho e Itá, composta por cinco 
estações digitais triaxiais de período curto. Este acompanhamento é feito de forma 
integrada com a UHE Itá. 

Durante o período de referência deste relatório, o processamento e análise 
foram baseados nos dados coletados com uma periodicidade de 30 a 60 dias, por 
técnicos da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado 
de Santa Catarina – FUNDAGRO. 

 

6.1    OBJETIVOS 
 

O estudo sismológico destina-se ao monitoramento das atividades sísmicas 
naturais e induzidas na área de influência da UHE Machadinho e à identificação de 
possíveis alterações no nível de sismicidade local, decorrente da formação do 
reservatório. 

O reservatório concentra um significativo volume de água numa determinada 
região, podendo interferir no processo de acomodação natural das camadas 
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inferiores. Ainda que a sismicidade da região do rio Uruguai seja de baixa 
intensidade, foram desenvolvidas ações de auscultação, visando aumentar o 
conhecimento sobre estes eventos. 

 

6.2    ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

O acompanhamento das condições sismológicas teve início antes do 
enchimento do reservatório e desde então é executado de forma integrada com a 
UHE Itá, de forma a permitir a construção de uma rede de informações da região. 
Por se tratar de eventos de extensão regional, este programa conta ainda como 
referência nas análises, as informações advindas dos demais reservatórios situados 
na bacia hidrográfica do rio Uruguai. 

Na área de influência da UHE Machadinho e Itá estão em operação, 
respectivamente, as Estações MC94 e BCM2 e as Estações IT1, IT4 e IT9. As 
localizações das estações sismológicas e um histórico de suas instalações são 
apresentados no Gráfico 9. 

No entorno dos reservatórios de Barra Grande e Campos Novos, situados a 
montante do reservatório de Machadinho, está instalada a RSBC – Rede 
Sismológica de Barra Grande e Campos Novos, composta por 4 estações digitais 
triaxiais, que iniciaram seu funcionamento no final de 2005. 

O registro dos dados sismológicos é efetuado mensalmente por técnicos da 
FUNDAGRO – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável do 
Estado de Santa Catarina e da Tractebel. 

O trabalho de campo consiste na coleta dos dados sismológicos nas estações 
e de informações obtidas das detonações realizadas em pedreiras e obras 
existentes no entorno do reservatório. Uma rotina de manutenções preventivas é 
executada em cada visita à estação. As informações são transferidas do disco 
rígido do digitalizador para um DVD, para encaminhamento ao IPT, que processará 
a análise utilizando-se das atuais técnicas empregadas pela Sismologia 
desenvolvidas para processamento de informações obtidas em estações 
sismológicas digitais triaxiais. 

O Gráfico 9  apresenta a localização das estações sismológicas e das duas 
áreas de sismicidade no reservatório da UHE Machadinho. Em função das 
características dos eventos sísmicos na área, continuarão desativadas as Estações 
MC1, MC5 (transferida para a BCM2) e MC11. Em razão do monitoramento 
integrado, esses equipamentos estão instalados nas Estações IT4 e IT9, 
localizadas na área do reservatório da UHE Itá, que tem apresentado uma 

                                                 
4 A Estação MC9 está temporariamente desativada porque no final de setembro de 2008 o digitalizador apresentou 
um problema de manutenção e um novo equipamento está em processo de aquisição. 
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sismicidade na primeira metade do lago, com alguns eventos sentidos pela 
população local e apresentando períodos de reativação. 

 
 

Gráfico 9 -  Localização das Estações Sismológicas 

 

 

6.3    RESULTADOS 

 

Durante a etapa de enchimento do reservatório de Machadinho foram 
detectados os primeiros sismos, predominando epicentros na área da Balsa Nova 
Gaúcha (entre as Estações MC5 e MC11) e nas proximidades da Estação MC9. 

O início dos registros e a localização indicam correlação com o processo de 
enchimento do lago. 

Para uma visualização do comportamento temporal da atividade, quanto ao 
número de eventos registrados e a energia liberada (tamanho dos eventos), 
juntamente com a variação do nível d’água do reservatório, para os eventos do 
Grupo Balsa, MC9 e BCM2 podem ser observados os histogramas apresentados 
nas Figuras 10 a 12, respectivamente. 

Continuam sendo registrados sismos apenas nas áreas dos Grupos MC9 e 
BCM2, ambas situadas no remanso do reservatório. 

Os eventos dos Grupos Balsa e MC9 apresentaram uma maior atividade 
durante a fase de enchimento do lago, seguida de uma diminuição no número de 
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eventos, sugerindo uma estabilização, que coincide com o enchimento do 
reservatório na sua cota de operação. 

Os primeiros eventos do Grupo BCM2 foram registrados 4 meses após a 
instalação da Estação BCM2, seguida também de uma diminuição no número de 
eventos, mas apresentando períodos com reativações como as ocorridas em 
meados de setembro de 2005 e dezembro de 2009. 

O Quadro 21 apresenta a distribuição do número de eventos em função das 
magnitudes, onde pode ser observado o predomínio das magnitudes pequenas (95 
% com ML < 0,6; Escala Richter) e a magnitude máxima foi de 1,8 ML. Até o 
momento, não se têm notícias de eventos sentidos pela população local. 

 

 
GRUPO NÚMERO EVENTOS MAGNITUDE 

Balsa 254 1,8 

MC9 1.792 1,8 

BCM2 2.321 1,8 

Outros 31 1,4 

Total 4.398  
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Quadro 21 - Distribuição dos Eventos e Magnitudes na Área de  Influência da UHE Machadinho 

 

 

 

Gráfico 10 - Distribuição Temporal do Número de Eventos, Energia Liberada e Nível do Reservatório 
para a Sismicidade na Área do Reservatório da UHE Machadinho – Grupo Balsa. 
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Gráfico 11 -  Distribuição Temporal do Número de Eventos, Energia Liberada e Nível do Reservatório 
para a Sismicidade na Área do Reservatório da UHE Machadinho – Grupo MC9. 

 

Gráfico 12 - Distribuição Temporal do Número de Eventos, Energia Liberada e Nível do Reservatório 
para a Sismicidade na Área do Reservatório da UHE Machadinho – GRUPO BCM2. 
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A existência de tensões residuais, de natureza geológica, no maciço rochoso 
e o comportamento espaço-temporal da atividade sísmica local, quando comparado 
com o processo de enchimento do reservatório de Machadinho, indicam que se 
trata de SIR – Sismicidade Induzida por Reservatório do tipo rápida ou inicial e 
coerência com outros casos verificados na literatura especializada. 

Até o momento a sismicidade pode ser considerada como pequena, tanto 
quanto ao número de eventos registrados, como no tamanho dos sismos, não 
chegando a provocar nenhum efeito macrossísmico (são os efeitos sentidos pelas 
pessoas e produzidos nas construções civis e no meio ambiente) na área e 
vizinhanças do empreendimento. 

 
  

7    MONITORAMENTO E CONTROLE DA ESTABILIDADE DE 
TALUDES MARGINAIS 

 
 

 VÍNCULO COM A CONDICIONANTE: 2.32 
 

A coordenação e análise dos dados foram realizadas pela empresa PROGEO 
– Consultoria de Engenharia Ltda. e a inspeção a campo e a coleta de dados pela 
empresa ARQUEGEO – Consultoria de Engenharia Ltda. 

Embora as atividades deste programa tenham sido concluídas em 2006, 
conforme as recomendações do relatório final, elas vêm sendo continuadas através 
das inspeções visuais periódicas dos taludes marginais, como parte da rotina de 
trabalho da equipe de fiscalização ambiental e sócio-patrimonial da usina. 

 

7.1    OBJETIVOS 
 

 Verificação de eventuais alterações de estabilidade dos taludes 
marginais que necessitem da adoção de medidas adequadas de 
recuperação. 

 Verificação do nível da água do lençol freático e comparação com o 
nível do reservatório. 

 

7.2    ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Durante o ano de 2009 foram realizadas 4 séries de vistorias programadas de 
taludes marginais nas oito encostas de estabilidade critica, selecionadas no 
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Monitoramento da Estabilidade dos Taludes Marginais, conforme Quadro 22 e  
Figura 17. 

Nos levantamentos visuais para verificar possíveis indícios de instabilidade, 
como rupturas no solo, inclinação de árvores, erosão, surgências de água, etc., não 
foram encontrados indícios de instabilidade nos pontos visitados: 

Também foram efetuadas medições do nível freático nos piezômetros para 
verificar se o nível da água do lençol freático continua coerente com o nível do 
reservatório. 

 
 

 

 

TALUDES MARGINAIS 

B06-3  D05-1 F08-1 F08-3 F10-1 H06-1 I07-3 I07-6 

 
 

 

PIEZÔMETROS 

D05-1P   H06-1P 

 
Figura 17 - Identificação dos Pontos de Monitoramento dos Taludes Marginais. 

 

 

 

Quadro 22  - Identificação dos Taludes Marginais 
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7.3    RESULTADOS 
 

Nas vistorias visuais executadas não foram encontrados indícios de 
instabilidade nos pontos visitados. Quanto às medições do nível freático nos 
piezômetros, em alguns casos houve alteração, conforme a variação do nível do 
reservatório. 

 

Foto 1 - Medição no piezômetro D05-1P (jul/09) Foto 2- Inspeção no talude B06-3 (out/09) 

8    ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE MACRÓFITAS 
AQUÁTICAS 

 
 

 VÍNCULO COM A CONDICIONANTE: 2.42 
 
 

Durante o período de abrangência deste relatório o monitoramento 
sistemático das macrófitas aquáticas foi realizado pela equipe de Fiscalização do 
Reservatório, em todos os pontos recomendados pelo Plano de Manejo das 
Macrófitas Aquáticas do Reservatório, elaborado pela FUNEP em setembro de 
2002, com vistorias programadas, conforme apresenta o Quadro 23. 

Como resultado das vistorias efetuadas em 2009, pode-se concluir que o 
Reservatório da UHE Machadinho encontra-se livre da ocorrência de macrófitas. A 
Figura 19 apresenta as fotos compiladas, reproduzidas a partir das vistorias 
efetuadas no período. 

Figura 18 - Registros de Inspeções Efetuadas em 2009 
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DATA 
(2009) 

TRECHO 
COTA DO 

RESERVATÓRIO
(m) 

PROCEDIMENTOS E RESULTADOS

09/02 
Parte do trecho I e 

Trecho II 
470,16 Foi percorrido todo o perímetro do 

reservatório via fluvial, procurando 
identificar possíveis focos de 
proliferação de macrófitas na lâmina 
da água e região marginal. Não foram 
registradas ocorrências de macrófitas.  

10/02 Parte do Trecho I 
(Rio Inhandava) 471,19 

12/02 Trecho III 
470,39 

 

06/05 
Parte do trecho I e 

Trecho II 

466,51 

 
Foi percorrido todo o perímetro do 
reservatório via fluvial, procurando 
identificar possíveis focos de 
proliferação de macrófitas na lâmina 
da água e região marginal.  
Não foram registradas ocorrências de 
macrófitas. 

13/05 
Parte do Trecho I 

(Rio Inhandava) 

466,22 

 

20/05 Trecho III 
466,95 

 

04/08 
Parte do trecho I e 

Trecho II  
478,97 

Foi percorrido todo o perímetro do 
reservatório via fluvial, procurando 
identificar possíveis focos de 
proliferação de macrófitas na lâmina 
da água e região marginal.  
Não foram registradas ocorrências de 
macrófitas. 
No rio Leãozinho e Tigre havia uma 
pequena concentração de resíduos 
sólidos. 

05/08 
Parte do Trecho I 
(Rio Inhandava) 

479,45 

27/08 Trecho III 
479,34 

 

03/11 Parte do Trecho I 
(Rio Inhandava) 478,99 

Foi percorrido todo o perímetro do 
reservatório via fluvial, procurando 
identificar possíveis focos de 
proliferação de macrófitas na lâmina 
da água e região marginal.  
Não foram registradas ocorrências de 
macrófitas. 

09/11 
Parte do trecho I 

e Trecho II 
477,64 

09/11 Trecho III 477,37 

 

Foto 1 - Vistoria no lajeado Leãozinho (ago/09)  Foto 2  - Vistoria no rio Marmeleiro (nov/09 

Fonte: Lago Azul Consultoria 

Quadro 23 - Vistorias para Acompanhamento e Controle de Macrófitas Aquáticas 

Figura 19 - Vistorias para Monitoramento Macrófitas 
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9    MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO 

 

Os dados hidrológicos (médias diárias), vazões afluentes, vazões defluentes 
(turbinada + vertida) e o nível do reservatório, referentes ao ano de 2009 são 
apresentados juntos na Gráfico 13 para uma melhor interpretação dos mesmos. 

Cabe destacar que o nível do reservatório ficou com um mínimo de 466,14m 
e um máximo de 480,00m; a vazão Turbinada oscilou entre 0 e 1316  m3/s e a 
vazão vertida, entre 0 e 8.378 m3/s.  

Gráfico 13 -  Hidrologia 2009      

Fonte: Hidrologia da Tractebel Energia SA 

 
 

Estes dados subsidiam a otimização da operação da UHE Machadinho e das 
demais usinas da cascata, em conjunto com o ONS. 
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10    RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DA FAIXA DE PROTEÇÃO 
CILIAR DO RESERVATÓRIO 

 
 

 VÍNCULO COM A CONDICIONANTE: 2.30 

 
 

Este projeto visa dar continuidade ao programa de formação da faixa ciliar 
iniciado quando da construção da usina e que efetuou o plantio de cerca 1,2 
milhões de mudas. 

O projeto está sendo viabilizado por meio dos seguintes serviços: 

 
Consultoria - elaboração do projeto executivo (metodologias), consultoria e 

avaliação das atividades executadas. 
 
Serviço de monitoramento - monitoramento e acompanhamento das 

atividades realizadas pela empresa de execução. 
 
Serviço de execução - plantio e manutenção das mudas, construção e 

reparo de cerca. 
 
Serviço de topografia – levantamento topográfico dos locais de implantação 

de cerca, delimitação de áreas de conflito de uso e instalação 
de marcos físicos. 

 
 

10.1    OBJETIVOS 
 

(i) Realizar a restauração ecológica na faixa de proteção ciliar com 
espécies nativas nas áreas com estágio de regeneração inicial, em 
tipologias de pastagem, capoeirinha e área degradada, em todo o 
perímetro do reservatório, através de técnicas de intervenção de plantio 
combinado com isolamento de áreas com a introdução de cercas. 

 

(ii) Manter a continuidade da fiscalização ambiental e patrimonial nas áreas 
com estágios de regeneração avançado e remanescentes de capoeiras 
contíguas com expressivo grau de regeneração. 
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(iii) Realizar a delimitação topográfica das áreas com conflito de uso, 
onde não está havendo regeneração, seja por invasão de vizinhos, 
gado, ou outro motivo qualquer, a fim de realizar medidas de 
regularização e desocupação. 

 

(iv) Fomentar a conservação das áreas que serão recuperadas pelo 
projeto através da implementação de plano de comunicação e 
abordagem em Educação Ambiental. 

 

 

10.2    ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFGRS5, consultoria do 
projeto,  elaborou o projeto técnico e realizará o acompanhamento e avaliação das 
atividades de restauração ecológica da faixa de proteção ciliar do reservatório. 

As áreas contempladas no projeto foram definidas a partir do diagnóstico de 
campo realizado em março de 2008, A cobertura vegetal atual das áreas que serão 
recuperadas foi em parte averiguada em uma saída de campo recente, em 16 de 
novembro de 2009, a fim de aferir informações para elaboração do projeto técnico. 
Nesta saída a campo foi possível verificar que houve avanço sucessional em 
algumas áreas desde a sua caracterização inicial (março/2008), e com essa 
avaliação foi possível atribuir diferentes técnicas de intervenção. 

Ao todo, o projeto prevê a restauração de 297 fragmentos que perfazem uma 
área total de 148,47 hectares, sendo que a maior parte dos fragmentos 
compreende áreas menores de 0,5 ha. Somente sete fragmentos estão 
classificados como “Área degradada”, sendo dois maiores de 1 ha ( total de área 
degradada 3,51 ha). 

Considerando o total de fragmentos a recuperar, a maioria apresentava 
cobertura de “Capoeirinha”, seguido de “Pastagem”, o que representa 3,3% da área 
total da APP (cerca de 4.405 ha). Já para as áreas que ocorre conflitos de uso, 
cerca de 3,3 % da área de APP, serão realizadas outras ações. Abaixo é 
apresentado figura ilustrativa com as ações que serão realizadas. 

 

 

                                                 
5 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, Instituto de Biociências – Departamento de Ecologia, 
Laboratório de Ecologia Vegetal - Análise do mapeamento da vegetação ciliar do reservatório da Usina Hidrelétrica 
Machadinho, rio Uruguai, RS-SC, Laudo Técnico,16/11/2009. 
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Figura 20 - Diagnóstico da Vegetação da Área de Preservação Permanente 

 

Figura 21 - Medidas Tomadas 
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Nas áreas de conflito de uso, destituídos em vários fragmentos, serão 
instalados marcos físicos de metal a fim de realizar medidas de regularização e 
desocupação extrajudicial e quando couber ação judicial. Como suporte à execução 
do projeto e minimização de riscos para o estabelecimento das áreas que serão 
recuperadas, está sendo implementado plano de comunicação utilizando veículos 
como rádio, jornais, site institucional e folders. 

A fim de melhorar e obter um alto índice de sobrevivência será construído 
aproximadamente 111 km de cercas em todos os fragmentos de pastagem, 
capoeirinha e área degradada. 

Como suporte a execução do projeto, está sendo implementado um plano de 
comunicação utilizando veículos como rádio, jornais, site institucional e folders. 
Também a atividade de Educação Ambiental será utilizada como ferramenta de 
divulgação e conscientização sobre o papel da APP na qualidade ambiental do 
reservatório. 

 
     

 
 

A contratação dos serviços de topografia, construção de cercas, plantio e 
monitoramento estão sendo feitos em conjunto com o atendimento da 

 
 

Figura 22 - Resultados Esperados 
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condicionante 2.29, para recuperação do canteiro de obras e está em processo de 
compatibilização de propostas (abril 2010). 

O ANEXO 05, em CD-ROM, compreende o projeto de restauração ecológica 
da faixa de proteção ciliar e canteiro de obras, com as informações de diagnóstico e 
cartografia. 
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PARTE III – GESTÃO PATRIMONIAL 

 

1    FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E SOCIOPATRIMONIAL 

 

1.1    OBJETIVOS 
 

Desde maio de 2001, mediante determinação da ANEEL, as empresas 
concessionárias de energia elétrica tiveram de adequar suas atividades a um plano 
de gestão sociopatrimonial, visando manter as condições de sustentabilidade 
necessárias à atividade de geração de energia elétrica e, ao mesmo tempo, cumprir 
as exigências dos órgãos ambientais. 

Como forma de atender à resolução da ANEEL, em janeiro de 2002 a UHE 
Machadinho deu início aos serviços de fiscalização ambiental e sociopatrimonial do 
reservatório, trabalho pioneiro em usinas hidrelétricas. Visando coibir a ocupação 
de forma irregular e ilegal das Áreas do Reservatório, de Preservação Permanente 
e das Áreas Remanescentes, as atividades de Fiscalização Ambiental e Patrimonial 
são executadas pela empresa Lago Azul Consultoria. 

 

1.2    PROCEDIMENTOS 
 

Os procedimentos da fiscalização ambiental e sociopatrimonial seguem 
diretrizes do Manual de Gestão Ambiental e Sociopatrimonial – MGASP. 

Os procedimentos de fiscalização obedecem ao planejamento que está 
baseado nas seguintes diretrizes: 

 
 Vistorias semanais, por água e/ou por terra, em cada um dos três setores 

em que foi subdividido o reservatório, conforme Figura 23. 
São realizadas vistorias periódicas a campo, via terrestre e fluvial, para 
identificação das irregularidades ambientais e sociopatrimoniais. Também 
são realizadas vistorias eventuais para atender denúncias e demandas 
estratégicas. 

 
 Identificação e registro das ocorrências, conforme apresenta o Quadro 24, 

de acordo com a sua característica: 
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o Ambiental: degradação ambiental em área de APP  

Constatada a irregularidade de natureza ambiental (pertinente para 
APP -Áreas de Preservação Permanente), o documento é 
encaminhado aos órgãos de fiscalização ambiental (formalizado pela 
Tractebel) 

o Patrimonial: invasão de áreas remanescentes  

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

- Processo de acordo amigável 
- Emissão de Notificação Extrajudicial 
- Ação Judicial 

REGISTROS 

RO-01 Abalroamento, Incêndio ou Naufrágio de Embarcações 

RO-02 Acidente com Produto Químico Perigoso 

RO-03 Incêndio Florestal 

RO-04 Afogamento 

RO-05 Ocorrência envolvendo a Ictiofauna 

RO-06 Contaminação por Efluentes Líquidos 

RO-07 Contaminação por Resíduos Sólidos 

RO-08 Deslizamento de Taludes Marginais 

RO-09 Cheias Extraordinárias 

RO-10 Proliferação de Macrófitas Aquáticas 

RO-11 Uso e Ocupação Irregular das Margens 

RO-12 Ocupação Irregular de Terras do Empreendedor (Unificado com o formulário 
RO-11) 

RO-14 Ocorrências Gerais 

 
 
 Adoção de procedimentos coorporativos - Procedimento de Gestão de 

Fiscalização Ambiental e Sociopatrimonial, como instrumento utilizado na 
gestão do reservatório. 

 
 Estabelecimento de um caráter prevencionista, por meio da Educação 

Ambiental. 

 

Quadro 24 – Tipos de Registros de Ocorrência 
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1.3    RESULTADOS 
 
Os Quadros 25 e 26 apresentam o resumo das ocorrências e vistorias realizadas no 
período de janeiro a dezembro de 2009. Foram executados 224 registros na área 
da UHE Machadinho, distribuídos por RE – Resumo Executivo, aplicado a 
Monitoramento Ambiental e Vistoria Técnica e por RO – Registros de Ocorrência. 
Foram lavrados 143 RE, tendo as Vistorias Complementares (RE-04) apresentado 
maior número (83); e 81 RO, com o Uso e Ocupação Irregular (RO-11) perfazendo 
68 registros. 
 

2009 
RE-01 

Monitoramento 
Ambiental 

RE-02
Vistoria 
Técnica 

RE-03
Acompanhamento 

técnico 

RE-04 
Vistoria 

Complementar 
SUB-TOTAL 

JAN 01 02  08 11 

FEV 01 02 01 07 11 

MAR 01 01 02 07 11 

ABR 01 04 02 06 13 

MAI 01 02 01 09 13 

JUN 01 01 02 05 9 

JUL 01 03 02 08 14 

AGO 01 03 02 02 8 

SET 01 02 03 04 10 

OUT 01 02 01 09 13 

NOV 01 02 04 09 16 

DEZ 01 03 01 09 14 

TOTAL 12 27 21 83 143 

  
Figura 23 - Reservatório da UHE Machadinho com os Três Setores de Fiscalização 

 

 

Quadro 25 - Resumos Executivos Efetuadas de Janeiro a Dezembro de 2009, UHE Machadinho 
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2009 

RO-05 

Ocorrências 
envolvendo a 

ictiofauna 

RO-07 - 
Contaminaç

ão por 
Resíduos 
Sólidos 

RO-08 
Deslizamen

to de 
Taludes 

Marginais 

RO-11 

Uso e 
Ocupação 
Irregular 

RO-14 

Ocorrência
s Gerais 

SUB-
TOTAL 

TOTAL 
GERAL 

MENSAL

(RE + 
RO) 

JAN    02  2 13 

FEV    07  7 18 

MAR    05  5 16 

ABR    04  4 17 

MAI    09 01 10 23 

JUN    06 01 7 16 

JUL  01  05 03 9 23 

AGO    07  7 15 

SET 01   05 01 7 17 

OUT  01  05 01 7 20 

NOV    08 01 9 25 

DEZ   01 05 01 7 21 

TOTAL 1 2 1 68 9 81 224 

 
 
 

Durante o ano de 2009, os meses de maior registro foram novembro, com 25 
registros, seguido por maio e julho, com 23, conforme ilustra a Gráfico 14. 

 

Registros de Ocorrência de janeiro a dezembro de 2009

0

5

10

15

20

25

30Número

Registros 13 18 16 17 23 16 23 15 17 20 25 21

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

 

Quadro 26 - Registros de Ocorrências Efetuadas de Janeiro a Dezembro de 2009, UHE Machadinho 

Gráfico 14 - Registros Mensais de Ocorrência, de Janeiro a Dezembro, 2009,  UHE Machadinho. 
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O Quadro 27 apresenta a totalização do Resumo Executivo no ano de 2009. 

 
REGISTROS QUANTIDADE 

RE-01 Monitoramento Ambiental 12 

RE-02 Vistoria Técnica 27 

RE-03 Acompanhamento Técnico 21 

RE-04 Vistoria Complementar 83 

TOTAL 143 

 
 
Destacam-se outras atividades desenvolvidas pela equipe da Fiscalização 
 Vistorias de rotina no reservatório, APP e áreas remanescentes; 

 Atendimento a solicitações da comunidade, como: reclamações, dúvidas, 
solicitações, orientações e denúncias escritas ou por telefone; 

 Vistoria programada no trecho III (Canoas, Pelotas e Bernardo José), com 
determinação de parâmetros de qualidade da água; 

 Vistoria programada no Monitoramento de Taludes Marginais; 

 Vistorias por solicitação da Assessoria Jurídica do Consórcio Machadinho 
(BS&A) para andamento de ações judiciais; 

 Acompanhamento técnico do monitoramento das águas superficiais; 

 Vistoria programada de Macrófitas Aquáticas; 

 Entrega de notificações extrajudiciais (NE); 

 Vistoria em áreas agendadas para reintegração de posse; 

 Participação do treinamento do novo sistema Geoweb; 

 Acompanhamento técnico do plantio de bromélias Dyckia distachya; 

 Encaminhamento de denúncias à Policia Ambiental de Herval do Oeste SC e 
á Patrulha Ambiental de São José do Ouro SC; 

 Acompanhamento da atividade de retirada de resíduos sólidos do Rio 
Inhandava; 

 Acompanhamento técnico do monitoramento e manejo da ictiofauna; 

 Acompanhamento técnico do diagnóstico da faixa ciliar; 

 Acompanhamento técnico do monitoramento da bromélia Dyckia distachya; 

 Acompanhamento técnico do curso de ictiofauna de ambientes continentais; 

 Acompanhamento técnico da atividade de educação ambiental em uma área 
do Consórcio Machadinho; 

Quadro 27 - Resumo Executivo das Ações Desenvolvidas no Ano de 2009 
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 Atualização do banco de dados com as informações e situação dos registros 
de ocorrência. 

 

 

1.4    REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

  
Foto 1 - Movimentação de terra em Área de 
Preservação Permanente (30m). 

Foto 2 - Extração de madeira em Área de Preservação 
Permanente (30m).  

  

Foto 3 - Medição de parâmetros da qualidade da água - 
Vistoria programada no trecho III. 

Foto 4 - Vistoria Programada de Taludes Marginais. 

 

  

Foto 5 - Edificação em APP (BAMA-D 0209). Foto 6 - Lavoura de milho em área remanescente 
(UHMA-E 038 e 044). 
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Foto 7 - Movimentação de terra em APP (BAMA-
D0035). 

Foto 8 - Bovinos em APP (BAMA-E 565). 

Foto 9 - Edificação em remanescente (BAMA-E 
472.10). 

Foto 10 - Acompanhamento técnico do 
Monitoramento e Manejo da Ictiofauna.  

2    GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

 

O Sistema de Gestão Ambiental e Sócio Patrimonial de Registro de 
Ocorrência - RO, denominado Sistema GEOWEB-RO, ganhou maior precisão e 
confiabilidade na identificação das irregularidades, e maior agilidade no 
processamento dos Registros de Ocorrência, vide Figura 25. 

Os usuários, e agora as equipes de campo podem realizar o cadastramento 
do RO e a consulta às informações diretamente na Base de Dados Corporativa, 
através de acesso por Internet via Portal da Tractebel. 

Este novo acesso permite que as imagens de satélites sejam visualizadas 
com maior resolução e a visualização dos documentos e informações patrimoniais 
em tempo real, garantindo o acesso à  versão mais atualiza das informações. 

Figura 24 - Registro Fotográficodas Atividades de Fiscalização 
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Em 2008 foram adquiridas novas imagens obtidas através do Satélite Quick 
Bird, relativas ao reservatório e áreas de entorno, abrangendo uma faixa de 1.000 
metros que, quando comparada com imagens obtidas em 2005, possibilitam a 
análise de ocupações irregulares, desenvolvimento ou supressão de vegetações, 
de modo a determinar o Plano de Ação para minimização das Ocorrências 
Ambientais e Sócio-patrimoniais. 

O Quadro 28 apresenta a situação dos processos de reintegração de posse 
das áreas no entorno do reservatório da UHE Machadinho. 

PROCESSOS QUANTIDADE

Concluídos amigavelmente 225 

Encaminhados a polícia ambiental para providências 132 

Pendentes, sendo monitorados pela equipe de fiscalização 
(aguardando prazo concedido para regularização, serviço de topografia, 
identificação de divisas, etc.) 

31 

Ações judiciais possessórias em andamento 160 

TOTAL 548 

Obs.: Início da atividade de fiscalização ambiental e sociopatrimonial no ano de 2002. 

 

A Figura 25 apresenta, em destaque, uma das imagens do GEOWEB com as 
ocorrências observadas em campo. 

 

Figura 25 - GEOWEB 

 

Quadro 28 - Processos de Reintegração de Posse até o Ano de 2009 
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3    GESTÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO LAGO E DAS MARGENS 

 

Em outubro de 1997 o Projeto Básico Ambiental – PBA da Usina Machadinho 
concebia o Programa Gerenciamento do Reservatório, contendo objetivos e 
procedimentos metodológicos destinados à elaboração do Plano Diretor do 
Reservatório. Este projeto foi elaborado entre dezembro de 2000 e maio de 2001 
com a denominação de Plano de Uso e Ocupação das Águas e do Entorno do 
Reservatório da UHE Machadinho – PLUS, tendo sido encaminhado ao IBAMA 
para análise e aprovação. 

Posteriormente, em julho de 2004, o IBAMA encaminhou um Termo de 
Referência – TR indicando a adequação do texto ao disposto na Resolução 
CONAMA n.º 302, de março de 2002, e a adoção de uma metodologia para a re-
elaboração do Plano. 

Considerando tratar-se de uma Usina já em operação, entendeu-se 
necessário adequar a metodologia proposta no TR à realidade da região, fato esse 
devidamente aprovado pelo IBAMA. 

Com base nessa metodologia redefinida, foi elaborado e entregue ao IBAMA 
em meados de janeiro de 2006, o Plano de Conservação Ambiental e de Usos da 
Água e do Entorno do Reservatório - PCAU e um Fluxograma de Atividades como 
sugestão de ações a serem desenvolvidas junto às agências ambientais, prefeituras 
e entidades, até a sua aprovação final pelo próprio IBAMA. 

 
 

    
Fotos 1 e 2 Evento no Município de Machadinho/RS 

Como parte dessas iniciativas, o Consórcio Machadinho realizou no dia 25 de 
junho de 2009, a apresentação do Plano Ambiental de Conservação e Uso do 

Figura 26 - Evento de Apresentação do PCAU, em Machadinho, Junho de 2009. 
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Entorno do Reservatório – PCAU, no Clube União na cidade de Machadinho (RS). 
Nesse evento, que reuniu mais de 100 pessoas, entre representantes do IBAMA, 
Ministério Público Federal de Erechim, Prefeitos, Vereadores, Secretários e 
moradores dos municípios lindeiros do lago da Usina Hidrelétrica Machadinho, o 
PCAU foi apresentado e foram colhidas sugestões dos presentes.Ao final do 
evento, cada município recebeu um CD e uma apostila com o resumo do PCAU e o 
IBAMA ficou de adotar os encaminhamentos finais para aprovação em 60 dias. O 
Anexo 06 – CD-ROM, compreende a ATA de reunião. 
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PARTE IV – RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE – 
INSERÇÃO REGIONAL 

 
 

As atividades que integram o programa de relacionamento com a sociedade 
respondem às diretrizes estabelecidas no “Sistema Integrado de Gestão Ambiental 
e da Qualidade – SIG” da UHE Machadinho, dentre as quais se destaca o 
estabelecimento de um processo de interação permanente com a população local.  

Estas atividades tem por objetivo a aproximação com a população local  
impulsionadas pelo Programa de Visitas á Usina, pelo Centro de Atendimento á 
População, pelo Programa de Educação Ambiental e pelas diversas ações de 
comunicação que vem sendo implementadas pelo Consórcio Machadinho na 
região. 

 

1    PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 

O Consórcio Machadinho implementou no ano de 2009 um Plano de 
Comunicação como ferramenta para aproximação mais efetiva com a comunidade. 

Através da contratação de uma Assessoria de Imprensa local foi intensificado 
o relacionamento com a mídia e a aproximação com as lideranças e autoridades da 
região com intuito de promover e divulgar as ações e realizações do Consórcio 
Machadinho consolidando a sua inserção regional. 

Foi divulgado e o conteúdo do Plano Ambiental de Conservação e Uso do 
Entorno do Reservatório – PCAU da Usina e levada a discussão às comunidades, 
esclarecendo as responsabilidades do Consórcio e dos demais agentes envolvidos. 

Um programa de rádio “Notícias do Consórcio Machadinho”, foi implementado 
com o objetivo de informar a população sobre os acontecimentos relacionados à 
Usina Hidrelétrica Machadinho. O programa foi veiculado durante todo o ano quatro 
vezes por semana, nas principais rádios dos municípios lindeiros. 

Outro importante veículo de comunicação é o site do Consórcio Machadinho 
(www.machadinho.com.br). Um site dinâmico que dispõe de área específica 
destinada á divulgação do Programa de Visitas com possibilidade do visitante 
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acessar e visualizar as fotos da sua visita, e também com destaque para as notícias 
veiculadas nos jornais da região sobre o empreendimento e suas realizações. 

 

 Figura 27 - Site do Consórcio Machadinho (www.machadinho.com.br)  

 

Segue abaixo alguns exemplos de notícias divulgadas nos jornais da região. 

   
 

 Figura 28 - Reproduções de Notícias Veiculadas nos Jornais da Região 
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2    VISITAS À USINA 

 

Através das visitas o público conhece as principais estruturas da Usina, além 
de receber informações sobre o histórico do empreendimento e as principais ações 
ambientais e sociais desenvolvidas na região. Uma equipe de guias treinadas faz o 
trabalho de acompanhamento das visitas. 

Três tipos de visitas são oferecidas à população: i) Visitas turísticas, ii) Visitas 
técnicas e iii) Visitas realizadas através do Programa de Visitas do Consórcio 
Machadinho 

 
 

2.1    OBJETIVOS 
 

O Programa de Visitas lançado em 2007 pelo Consórcio Machadinho tem o 
objetivo de aproximar a população da Usina. É direcionado à comunidade dos 
municípios da área de abrangência do empreendimento. O público alvo do 
programa são os grupos e entidades da população em geral e os alunos de 8ª série 
da rede escolar. 

Sua divulgação é realizada através de visitas freqüentes aos municípios e 
contatos com as administrações municipais com as quais são estabelecidas 
parcerias para o transporte dos visitantes até a Usina. 

O agendamento das visitas pode ser realizado através de um telefone gratuito 
0800 6440026.  

 
 

2.2    DESENVOLVIMENTO 
 

As visitas às instalações são gratuitas e guiadas por profissionais de empresa 
contratada. Seguindo um roteiro pré-definido por questões de segurança, são 
conhecidas as principais estruturas da Usina tais como vertedouro, tomada d’água 
e barragem através da parada em um mirante. A área externa da Casa de força e o 
Edifício de controle também são visitados.  

Aos visitantes do Programa de Visitas é oferecido um lanche e um kit de 
brindes composto de: Sacola ecológica, boné, camiseta, folder institucional e 
conjunto de pasta, caneta e bloco de anotações. 
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O Quadro 29 apresenta os três tipos de visitas à Usina: 

VISITAS CARACTERÍSTICAS 

Turísticas 

São abertas ao público em geral, gerenciadas pela Prefeitura Municipal de 
Piratuba – Secretaria Municipal de Turismo, e operada por uma agência de 
turismo receptivo local, sendo cobrada uma taxa para custeio do transporte 
e guia fornecido. 

Técnicas ou 
Especiais 

São visitas direcionadas a estudantes, técnicos, autoridades e profissionais 
de áreas afins, sem custos para os visitantes, visto que o transporte está 
sob a responsabilidade. da Tractebel Energia, operadora da UHE 
Machadinho, que gerencia o serviço.  

Escolares e 
ao Público 
em Geral 

São visitas abertas ao público em geral, com prioridade de agendamento 
para alunos de 8a. Série, grupos e entidades da população em geral de 
todos dos municípios lindeiros ao lago da UHE Machadinho. Esta visita não 
tem custos aos visitantes, sendo o transporte de responsabilidade das 
prefeituras por meio de parceria estabelecida com o Consórcio Machadinho. 
A organização, divulgação e operação são da responsabilidade de empresa 
contratada pelo Consórcio Machadinho, desde agosto de 2007, quando foi 
instituído o “Programa de Visitas da Usina Hidrelétrica Machadinho”. O 
grupo de visitantes tem a oportunidade de assistir a um vídeo e em seguida 
realizar uma visita às áreas externas da Usina, sendo sempre orientados e 
conduzidos por guias treinados. O agendamento das visitas é feito pelo 
telefone 0800 6440026. 

 
 

 

2.3    RESULTADOS 
 

Desde que foi implantado, em 2007, o Programa de Visitas á Usina atendeu 
7.917 visitantes. Considerando-se que a população total estimada dos municípios 
lindeiros soma 83.000 pessoas, isto significa que aproximadamente 10% dos 
munícipes já estiveram visitando a Usina. 

O êxito obtido com o Programa de Visitas tem grande participação das 
administrações municipais através do apoio que vêm concedendo na viabilização 
do transporte para o público visitante de cada município.  

No ano de 2009 a Usina recebeu um total de 6.607 visitantes, sendo 3.617 
turistas,  343 visitas técnicas e 2.647 visitantes através do Programa de Visitas. 

Os números confirmam que a Usina Hidrelétrica Machadinho se consolidou 
como um importante ponto de atração turística para as pessoas que visitam a 
região. Desde que entrou em operação, em 2002, a Usina já recebeu 
aproximadamente 27 mil visitantes. 

 

Quadro 29 - Tipologia das Visitas à Usina Hidrelétrica Machadinho 
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O Gráfico 15 abaixo apresenta o número de visitantes recebidos durante o 
ano de 2009 por tipo de visita. 

 

 

 

A seguir apresenta-se o Relatório Fotográfico de algumas das visitas 
realizadas à UHE Machadinho, ao longo do ano de 2009. Observe-se, pelos 
exemplos, a diversidade do público interessado em conhecer as instalações e 
funcionamento da Usina. 
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VISITAS À UHE MACHADINHO EM 2009

Programa de Visitas 0 131 211 503 238 321 351 35 192 340 215 110

Turística 0 185 243 364 386 294 290 118 433 447 406 451

Técnica 0 0 0 95 29 34 0 20 52 27 66 20
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TOTAL DE VISITAS À UHE MACHADINHO

Programa de 
Visitas
2.647
(40%)

Técnica
343 
(5%)

Turística
3.617
(55%)

Gráfico 15 - Relação dos Visitantes Recebidos em 2009 por Tipo de Visitas 

 

Gráfico 16 -  Distribuição das Visitas à UHE Machadinho, nas Três Modalidades, em Números Totais 
e Porcentagens, em 2009 
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2.4    RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Foto 1 - Câmara Municipal Pinhal da Serra (abril/09) Foto 2 -CDL (abril/09) 

Foto 3 - EMATER Clube Mães Barracão (abril/09) Foto 4 - Escola Viver e Conhecer – Capinzal (abril/09) 

Foto 5 - Escola Carlos Chagas – Piratuba (abril/09) Foto 6 - Grupo de Orações – Maximiliano de Almeida 
(abril/09) 

Foto 7 - Associação Mulheres Agricultoras Capinzal 
(abril/09) 

Foto 8 -Secretaria Municipal de Saúde Maximiliano de 
Almeida (mai/09) 
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Foto 9 - Grupo de Escolares Ipira - mai/09 Foto 10 - Excursão de Argentinos (mai/09) 

Foto 11 - Vereadores Piratuba (jun/09) Foto 12 - Vereadores Machadinho (jun/09) 
  

Foto 13 - Equipe Banco do Brasil – Barracão (agosto/09) Foto 14 - Sindicato Rural Pinhal da Serra (ago/09) 
 

Foto 15 - Colaboradores Banrisul (set/09) 
 

Foto 16 - Conselho de Pais e Mestres Barracão (set/09) 
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Foto 17 - Conselho de Pais e Mestres de Maximiliano de 
Almeida (set/09) 

Foto 18 - Conselho de Pais e Mestres de Machadinho 
(set/09) 

Foto 19 - Funcionários Correios, Capinzal e Joaçaba 
(out/09 

Foto 20 - Funcionários Perdigão – Capinzal (out/09) 

 
Foto 21 - Grupo de jovens Zortéa (nov/09) Foto 22 - SENAI Lages (nov/09) 

Foto 23 - Escolares São João da Urtiga (nov/09) Foto 24 - Funcionários HISA Joaçaba (dez/09) 
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Foto 25 - ABPF Associação Brasileira de Preservação 
Ferroviária – Piratuba (dez/09) 

Foto 26 - Empresa Êxito Contadores – Capinzal 
(dez/09) 

 

 
Foto 27 - Funcionários Souza Cruz – Capinzal e 

Região (dez/09) 
Foto 28 -Vigilantes Sanitário – AMAUC (dez09) 

 

2.5    CONCURSO DE REDAÇÃO 
 

Como parte das visitas à UHE Machadinho, é realizado anualmente um 
Concurso de Redação, destinado aos alunos de 8ª série das escolas da região que 
visitam as instalações da Usina e tem a possibilidade de registrar as suas 
impressões sobre o empreendimento através de uma redação sobre a sua visita. 

Uma comissão julgadora composta por experientes professores avaliadores 
das redações de vestibulares da UFSC e UDESC foi instituída pelo Consórcio 
Machadinho.  

No ano de 2009 participaram o Concurso de Redação cerca de 500 alunos de 
24 escolas dos municípios participantes do Programa de Visitas. 

Foram premiados os alunos que fizeram as três melhores redações. O 
vencedor em 1º lugar é aluno da Escola Básica Municipal Hedi Klein Matzenbacker, 
do município de Ipira/SC, e foi premiado com um notebook. O 2º lugar é aluno da 
Escola de Educação Básica Mater Dolorum, do município de Capinzal/SC, e foi 

Figura 29 - Registro Fotográfico do Programa de Visitas à Usina 
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premiado com um netbook. O 3º lugar é aluno da Unidade Estadual de Ensino 
Fundamental João XXIII, do município de Maximiliano de Almeida/RS e foi 
premiado com uma máquina fotográfica digital. A escola do primeiro colocado foi 
premiada com um projetor multimídia e a sua professora com um netbook. 

O evento de premiação do Concurso de Redação realizado no Centro de 
Eventos da cidade de Piratuba(SC) obteve tanto sucesso que já foi incorporado ao 
calendário de eventos locais, que na última edição contou com a presença de todos 
os prefeitos da região do entorno da Usina. 

Ainda como parte do evento foi promovido um Workshop sobre técnicas de 
redação com a participação dos professores das escolas da região. 

 

  
Foto 1-  Comissão julgadora do Concurso de Redação 
(nov/09) 

Foto 2 - Mesa de autoridades presentes no evento de 
premiação do Concurso de Redação (nov/09) 

 

Foto 3 -  Público que prestigiou o evento de premiação 
(nov/09) 

Foto 4 - Vencedores do Concurso de Redação, 3º, 1º e 2º 
lugares da esquerda para direita (nov/09) 

 
Figura 30 - Registro Fotográfico do Concurso de Redação 
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Figura 31 - Redação Vencedora 
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3    EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 VÍNCULO COM AS CONDICIONANTES: 2.23 E 2.41 

 
 

O programa de educação ambiental é desenvolvido pelo Consórcio 
Machadinho por meio do Centro de Divulgação Ambiental– CDA. 

O público alvo dessas ações encontra-se, em Santa Catarina, nos municípios 
de Capinzal, Anita Garibaldi, Zortéa, Campos Novos, Celso Ramos e Piratuba. No 
Rio Grande do Sul, nos municípios de Barracão, Machadinho, Pinhal da Serra e 
Maximiliano de Almeida. 

  

3.1    OBJETIVOS 
 

Dentre os objetivos perseguidos pelo programa, destacam-se: 

 
 Promover a conscientização da população para a importância da 

manutenção do equilíbrio ambiental, de modo a propiciar a melhoria da 
qualidade de vida das comunidades envolvidas. 

 
 Estimular uma atitude ecológica individual e coletiva, a partir da 

compreensão, pela comunidade, do papel que esta desempenha na 
conservação e na preservação ambiental. 

 
 Atuar, preventivamente, nas questões relativas ao uso do reservatório e do 

seu entorno. 
 
 

3.2    ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

Durante o ano de 2009, foram desenvolvidas atividades sobre temas 
relacionados à preservação do meio ambiente, entre outros, e ações de 
consolidação dos bosques nas escolas.  

Os Quadros 30 e 31 apresentam o balanço geral das atividades 
desenvolvidas no ano de 2009 em números totais e aqueles referentes a cada um 
dos 10 municípios abrangidos pelo reservatório da UHE Machadinho. 
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ATIVIDADES 

EM NÚMEROS ABSOLUTOS 

PESSOAS 
ATENDIDAS 

MATERIAL 
DISTRIBUÍDO 

INSTITUIÇÕES 
ATENDIDAS 

(máximo anual)

Projeto Ictiofauna 6.472 14.958 41 

Projeto Bosque 1.800 1.065 23 

Palestras 5.959 250 12 

As Aventuras de Leo e Juju (Gibi) 8.462 11.884 20 

TOTAL 22.693 28.157 96 

ESTADOS PESSOAS MATERIAL INSTITUIÇÕES 

SANTA CATARINA 

Anita Garibaldi 1.787  3190 9 

Campos Novos  2.998  3160 8 

Capinzal  5.851  6636 16 

Celso Ramos 1.163  1375 9 

Piratuba 1.974  2615 15 

Zortéa 1.934  1693 3 

Sub-total 15.707  18669 60 

RIO GRANDE DO SUL 

Barracão 1.952  2360 7 

Machadinho 2.034  2611 9 

Maximiliano de Almeida 1.719  3134 12 

Pinhal da Serra 964  1383 8 

Sub-total 6.669  9488 36 

TOTAL  22.376  28.157  96 

 
 

Os Gráficos 17 a 19 ilustram a dinâmica das atividades do Programa de 
Educação Ambiental desenvolvido ao longo do ano de 2009, com base nos 
levantamentos sistematizados. 

 

 

Quadro 30 - Resumo das Atividades Desenvolvidas no Ano de 2009 

Quadro 31 - Distribuição das Atividades Desenvolvidas no Ano de 2009, nos Municípios Abrangidos 
pela UHE Machadinho 
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Gráfico 17 - Distribuição das Atividades de Educação Ambiental pelos Municípios Abrangidos pela 
UHE Machadinho, em SC e RS, em 2009 

 
 

 

Gráfico  18 - Total de Atividades de Educação Ambiental Desenvolvidas nos Municípios Abrangidos 
pela UHE Machadinho, em SC e RS, em 2009 
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INSTITUIÇÕES ATENDIDAS MUNICÍPIOS SC E RS, EM 
2009

SANTA 
CATARINA

60
(62%)

RIO GRANDE DO 
SUL
36 

(38%)

 

 

Apresenta-se, a seguir, itens abordados pelo programa de educação 
ambiental: 

 
 

3.2.1    Projeto Ictiofauna 

 
 

 VÍNCULO COM A CONDICIONANTE: 2.41 

 

Destina-se a sensibilizar a população lindeira quanto à preservação das áreas 
de desova, de criação de larvas e de monitoramento dos peixes, contribuindo para 
o desenvolvimento da ictiofauna na área de abrangência da UHE Machadinho. 
Acrescenta-se ainda o objetivo é divulgar e contribuir para a preservação dos 
pontos de desova e monitoramento dos peixes na área da UHE Machadinho. 

Esta atividade prevê a capacitação dos professores, com a participação de 
representantes das escolas municipais e do coordenador da pesquisa de ictiofauna; 
e de uma visita ao Espaço Cultural de Ictiofauna – ECI, localizado no CDA. 

Em novembro de 2009 foi realizada/capacitação para professores referente 
ao Projeto Educação Ambiental Pontos de Monitoramento de Ovos e Larvas. Além 
de professores também teve a participação da Polícia Ambiental de Herval do 
Oeste/SC, técnicos, representantes de prefeituras e população em geral do 

 

Gráfico 19 - Instituições Atendidas nos Municípios dos Estados de SC e RS, Abrangidos pela UHE 
Machadinho, em 2009 
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entorno. A capacitação foi ministrada por técnicos do Laboratório de Biologia e 
Cultivo de Peixes de Água Doce, LAPAD/UFSC. Cada participante recebeu uma 
Cartilha Informativa referente ao Projeto. 

O Quadro 32 apresenta o montante de pessoas atendidas pelo projeto, em 
2009. 

 

 

PÚBLICO ALVO NÚMERO DE PESSOAS 

Alunos 5.501 

Professores 779 

Outros (agricultores, técnicos) 192 

Total pessoas atendidas 6.472 

Visitas a Escolas e Instituições 131 

 
 

Esse volume de trabalho desenvolvido atingiu uma média de 585 pessoas 
atendidas por mês, sendo que em alguns meses foram atendidas mais de 1.900 
pessoas. 

Foram distribuídos 9.980 calendários (mesa e parede), 4.951 agendas e 27 
Cartilhas, sobre vários tópicos do assunto. 

 

Quadro 32 - Pessoas Atendidas e Visitas Feitas pelo Projeto Ictiofauna 

 
Figura 32 - Calendário de Mesa do Projeto Ictiofauna. 
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Figura 33 -  Calendário de Parede do Projeto Ictiofauna. 
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Figura 34 - Cartilha Informativa 2009. 
 

 

Foto 1 -  Distribuição de materiais      Foto 2 - Distribuição de materiais 

Figura 35  - Distribuição de materiais 
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3.2.2    Projeto Bosque 

 
Consiste na criação e estruturação de uma área verde, preferencialmente no 
terreno ou espaço disponibilizado pela própria escola, que possibilite ao aluno 
conhecer as espécies arbóreas nativas da região. A implantação dessas áreas 
pode proporcionar o uso do espaço pelos professores, dando continuidade, de 
forma integrada, às demais disciplinas curriculares que estejam ou venham a ser 
executadas nas escolas. A Figura 36 apresenta um desenho da participação do 
aluno na atividade. 
 

 
 

 
Foto 1 - Desenho do bosque da escola José Cesário Brasil, de 
Celso Ramos/SC, março/2009. 

Foto 2 - Divulgação das espécies arbóreas 
nativas  

 3.2.3    Palestras 

 

Compreendem a oportunidade de divulgar, de forma direcionada, temas 
ambientais. Já foram disponibilizadas palestras envolvendo diversos temas, dos 
quais destacam-se: 

 
 Harmonia Ambiental – com o enfoque na preservação do meio ambiente, 

uso racional dos recursos naturais, além do consumo consciente dos 
produtos, evitando seu desperdício, e procurando, sempre que possível a 
reciclagem de embalagens, etc. 

 
 Importância e Conscientização da Flora – abrangendo a flora como fonte de 

alimento, ornamentação, além de apresentar a importância da recuperação 
de áreas degradadas e faixas ciliares. 

Figura 36 - Atividades realizadas dentro do Projeto Bosque 
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 Importância da Água – tendo como foco o uso racional da água, 

preservação dos mananciais, nascentes e córregos. 
 

 Resíduos Sólidos – é explicada a necessidade de redução do consumo, do 
reaproveitamento e reciclagem de materiais descartados, e de que se evite 
jogar o lixo em rios e terrenos baldios. 

 

3.2.4    Conscientização sobre Reserva Legal 

 

 VÍNCULO COM A CONDICIONANTE: 2.23 

 

Dentre as palestras realizadas ao longo do ano de 2009 destacam-se aquelas 
sobre Reserva Legal, levada a alguns Reassentamentos Rurais Coletivos, visando 
difundir a necessidade de preservação ambiental de uma parte de cada 
propriedade.  

A Figura 37 apresenta o convite distribuído nas comunidades para as 
palestras sobre Reserva Legal. 

 

 

As Figuras 38 e 39 destacam a Cartilha distribuída nessas palestras, 
versando sobre a necessidade de manter e conservar as áreas de Reserva Legal 
nos Reassentamentos. 

 

Figura 37 - Convite à Participação na Palestra sobre Reserva Legal. 
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Figura 38 - Capa da Cartilha sobre Reserva Legal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Exemplo de Projeção da Área de Reserva Legal numa Propriedade Rural. 
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3.2.5    As Aventuras de Léo e Juju 

 

São gibis em quadrinhos que tem como personagens principais Léo e Juju. 
Os temas tratados nas histórias versam sobre importância da água, resíduos, faixa 
ciliar, flora, fauna, poluição, etc. Além das histórias, no interior dos encontram-se 
atividades educativas referentes ao tema tratado na história.  

 

3.2.6 Programa de Formação de Educadores(as) Ambientais - PFEA 

 

O PFEA soma-se aos trabalhos de educação ambiental do Consórcio 
Machadinho, do poder público e das comunidades da área de abrangência da UHE 
Machadinho visando a formação de multiplicadores ambientais. O PFEA foi 
estruturado para que os educadores aprimorem seus conhecimentos na área de 
educação ambiental para posterior aplicação. 

O diferencial do PFEA reside em providenciar subsídios aos educadores no 
sentido de adaptarem o conhecimento adquirido no programa, às suas 
necessidades locais. 

As atividades do Programa tiveram duração de 116 horas e foram dividas em 
10 encontros durante os meses de março a novembro de 2009. 

Os encontros ocorreram nas sextas à noite e sábados o dia inteiro. O 
Programa foi dividido em quatro módulos interligados de forma tal que um trabalha 
os fundamentos do próximo, conforme esquematizado no Quadro 33. 

 

Quadro 33 -  Módulos de Formação de Educadores Ambientais - PFEA 

MÓDULOS CONTEÚDO 

Módulos I e II 
São introdutórios e percorrem diversos temas ambientais e os 
fundamentos da Educação Ambiental 

Módulo III 
Os temas apresentados nos módulos introdutórios são trabalhados 
dentro dos contextos de cidadania e vida cotidiana 

Módulo IV 
Finalização, com a elaboração de um trabalho de conclusão, no qual 
os educadores devem formular uma proposta pedagógica 

 

Durante o ano de 2009 foram executados 10 encontros no CDA e um 
encontro extra para discussão do projeto de conclusão do curso, realizado nas 
dependências da UHE Machadinho. No andamento dos encontros os participantes 
seguiram o cronograma de atividades previstas. Foram divididos em 6 grupos, 
ficando a cargo deles escolherem os componentes para executarem o trabalho de 
conclusão que deve ser apresentado em 2010. 
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3.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

  
Foto 1 - Entrega de agendas do Projeto Ictiofauna, EMEF 
Novos Campos – Campos Novos / SC (mar/09) 

Foto 2 - Palestra para técnicos da FAST – Capinzal / SC 
(mar/09) 
 

  
Foto 3 - Entrega de calendários de parede do Projeto 
Ictiofauna, GEM Horizonte N II – Zortéa / SC (mar/09) 

Foto 4 - Palestra Importância da Água – EMEF Novos 
Campos – Campos Novos / SC (mar/09) 
 

  
Foto 5 - Replantio do Bosque Escola Nossa Senhora 
Salete – Machadinho/RS (mai/09) 

Foto 6 - Distribuição do Livreto “A Nascente”, NMEB 
Rafaela Suppi – Celso Ramos/SC (jun/09) 
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Foto 7 - Aplicação Cartilha no Bosque, EMEF Carlos 
J. Rocha – Capinzal/SC (jun/09) 

Foto 8 - Replantio do Bosque na Escola Vila Lobos-
Maximiliano de Almeida (ago/09)

  
Foto 9 – Aplicação da Cartilha “Avaliando o 
Crescimento das Espécies do Bosque” no EMEF 
Novos Campos – Campos Novos (set/09) 

Foto 10 - Placa do Bosque do Centro de Assistência 
Social, Projeto Atitude Mirim, Maximiliano de Almeida/RS 
(out/09) 

  

Foto 11 - Atividade no bosque da EEB São 
Cristóvão, Capinzal/SC (nov/09) 

Foto 12 - Palestra sobre Reserva Legal para os 
Reassentamentos I, II e III, em Barracão/RS (dez/09) 
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Foto 13 - Programa Formação de Educadores Ambientais 
palestrante Maria C. F. Pelicioni, mar/09 

Foto 14 -Atividade do PFEA – discussão do projeto de 
conclusão, 2009 

 

 

 
 

3.4    PARCERIA COM A ONG SELVA 
 

A ONG SELVA, Serviço de Educação e Lazer na Vida Ambiental fica 
localizada no 2° Distrito de Barracão, Espigão Alto-RS, e foi fundada dia 14 de 
março de 2003, pelos professores e funcionários da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental João Tonial com o apoio do Consórcio Machadinho. Sua sede, 
construída pelo Consórcio Machadinho, foi inaugurada dia 06 de julho de 2004. A 
ONG SELVA conta hoje com 28 membros. 

A ONG SELVA mantém parceria através de um convênio de cooperação com 
o Consórcio Machadinho/Tractebel e tem como objetivo trabalhar em conjunto com 
os diversos segmentos da sociedade realizando trabalhos com Educação Ambiental 
visando possibilitar a melhor qualidade de vida sócio-ambiental, desenvolvendo 
atividades teóricas e práticas junto à comunidade, Figura 41. 

Ao longo de 2009 foram realizadas diversas atividades, das quais se 
destacam: 

 

 Projeto PET 

Compreende a confecção de armadilhas para larvas do mosquito da Dengue 
e da Febre Amarela, (mosquitéricas) feitas de garrafas PET. A comunidade 
do Espigão Alto deve ser monitorada por estar localizada próxima ao Parque 
Florestal Estadual do Espigão Alto. 

Figura 40 - Registro Fotográfico do Programa Ictiofauna 
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 Palestra sobre Febre Amarela 

Palestra sobre Febre Amarela para toda a comunidade do Espigão Alto com 
o objetivo de informar a população sobre a doença, seus riscos, forma de 
prevenção, forma de transmissão, vacina e ainda sobre o papel do Bugio em 
relação à doença. A palestra contou com a participação da Agente 
Epidemiológica Sisara Andrades Clamer. Compareceram na palestra 33 
pessoas.  

 
 

  

 
 

Figura 41 - Reproduções de Cartazes de Divulgação da ONG Selva 

 
 
 

 
Figura 42 - Crianças do Projeto PET que Participaram da Montagem dos Mosquiteiros 
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 Reposição de bromélias 

Atividade de reposição de bromélias na área de desmatamento para a 
instalação da linha de transmissão da PCH – OURO, localizada no 
município de Barracão juntamente com o Engenheiro Florestal Jefferson 
Valério. 

 
 Coleta de lixo 

Realizou-se uma coleta de lixo nas margens da nascente do rio Uruguai. 
Foram recolhidos 25 sacos contendo lixo. Esta atividade foi realizada 
diversas vezes ao longo do ano pela entidade e comunidade envolvida. 

 
 Curso de reflorestamento 

Participação na promoção de curso de reflorestamento foi realizado no 
Salão Paroquial da comunidade do Espigão Alto e promovido pela Prefeitura 
Municipal de Barracão em parceria com a MATER (Associação 
Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão 
Rural) 
 
O Curso foi ministrado pelo Sr. Roberto Ferron Instrutor do SENAR-RS 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Estiveram presentes 13 
pessoas, agricultores da comunidade do Espigão Alto. 

 
 Disponibilização do espaço da ONG SELVA para cursos 

 
o Curso de rappel 

 
O Curso de rappel foi realizado na ONG SELVA e nas cascatas do 
município de Barracão. Foi desenvolvido em dois dias sob a 
responsabilidade da empresa MARIA NOSTRA do município de Vila 
Maria – RS, que emitirá a certificação do curso. 
 
Teve por objetivo capacitar pessoas com interesse de ser instrutor de 
rappel, pois existe a possibilidade de incluir este esporte como atrativo 
turístico em Barracão, pertencente à rota turística da região. 

 
o Curso de plantio da erva-mate 

 
A ONG SELVA em parceria com a APROMATE realizou o curso de 
plantio e cultivo da erva mate CAMBONA 4, também ofereceu área de 
400m2 de terra para demonstração, prática de plantio da erva mate. 
 
Mais de 30 pessoas participaram do curso, em sua maioria agricultores 
abrangidos pela UHE Machadinho, Figuras 43 e 44. 
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  Fotos 1 e 2 Palestra e atividade de plantio da Erva mate 

Figura 43 - Atividade com a Cambona 4. 

 

 
 Atividade da árvore dos sonhos 

Tem por objetivo envolver pessoas de grupos, comunidades, escolas 
resgatando idéias comuns para melhor qualidade de vida, que possam 
sonhar com um espaço melhor para viver, reorganização do pensamento 
coletivo, visando planejamento futuro. 
 
Esta atividade foi desenvolvida com um grupo de 12 crianças com idade 
entre 9 e 12 anos essas crianças são participantes do projeto social PETI, 
a atividade foi realizada em duas etapas complementadas com a 
confecção da Árvore na sede da ONG. 

Figura 44 - Prática de Lida com a Erva-Mate 
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 Reunião Luz para Todos   

 
Foi realizada reunião na sede da ONG com os responsáveis do Programa 
Luz para Todos do Governo Federal, para discutir assuntos de interesse 
da população de Barracão, dentre eles, os problemas com a deficiência 
de energia elétrica nas comunidades rurais. 

 
 
 
 

4    ASSISTÊNCIA TÉCNICA, AGRÍCOLA E SOCIAL 

 

 VÍNCULO COM A CONDICIONANTE: 2.12 

 
 

O trabalho de assistência técnica, agrícola e social desenvolvido pela 
empresa LRP Apoio Técnico com duração de cinco anos em cada projeto de 
reassentamento, teve como objetivo orientar as famílias sobre atividades agrícolas 
e sociais, de forma a garantir sua permanência na nova localidade, por meio da 
auto-sustentabilidade dos lotes agrícolas e da sua inserção no novo contexto social 
e geográfico. 

 

Figura 45 - Atividade – Árvore dos Sonhos, com Crianças de até 12 Anos. 
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As atividades sistemáticas foram encerradas em junho de 2008 e o relatório 
final consolidado foi encaminhado ao IBAMA em abril de 2009, por meio do relatório 
anual, anexo 7.  

Independentemente da atividade ter sido encerrada e a condicionante 
atendida, o Consórcio Machadinho optou por manter a atividade de apoio às 
famílias reassentadas com previsão até o ano de 2010, visando oferecer apoio 
técnico, agrícola e social. 

 

4.1    ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
4.1.1    Ações Orientativas e de Apoio Social 

 

Visitas regulares às famílias reassentadas em Reassentamentos Rurais 
Coletivos RRC, visando desenvolver ações orientativas, procurando garantir o 
desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental. 

O apoio social somente se deu em casos onde houve a necessidade de 
encaminhamentos ou de acompanhamento da situação evolutiva de casos de 
doenças e foram efetivados pelos próprios técnicos envolvidos na atividade. 

 

4.1.2    Orientações Técnicas 

 

A orientação técnica destinada às famílias dos RRC envolveu os seguintes 
aspectos: 

 
 Utilização correta dos defensivos agrícolas com o uso de EPIs e a 

observação de cuidados ambientais na aplicação dos produtos, isto se fez 
com o objetivo de  manter a integridade pessoal e também a preservação do 
meio ambiente.  

 Conservação e correção do solo com base nas análises de solo, 
principalmente em razão do período que já transcorreu da implantação dos 
reassentamentos. 

 A exploração das propriedades procurando diversificar a produção, 
valorizando a mão de obra familiar. 

 Aplicação de melhores práticas na agricultura, fruticultura, horticultura e 
pecuária.  
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4.1.3  Viabilização de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento para as 
Famílias 

 
Com o intuito de capacitar as famílias reassentadas foram viabilizados no 

decorrer do período diversos cursos ministrados através do SENAR (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural). Os cursos realizados foram: 

o Regulagem e manutenção de colheitadeiras;  

o Processamento de frutas e hortaliças;  

o Aplicação correta de agrotóxicos;  

o Forrageiras de inverno para gado de leite;  

o Gestão rural;  

o Cultura da videira;  

o Cultura de erva–mate;  

o Manejo da cultura do milho;  

o Conservas de frutas;  

o Horticultura;  

o Produção de biscoito;  

o Regulagem de semeadora e adubadora para plantio direto;  

o Manejo de forrageiras de verão para gado de leite;  

o Fruticultura;   

o Manejo da cultura da soja. 
 

4.1.4    Orientações Técnicas e Sociais 

 

O Quadro 34 apresenta a relação das visitas efetuadas no ano de 2009, junto 
às famílias dos Reassentamentos Rurais Coletivos - RRC 
 

Reassentamento 
Famílias 

Residentes 
Apoio 

Agrotécnico 
Apoio Social 

Barracão I 25 127 03 

Barracão II 17 99 01 

Barracão Bello/Betiolo 05 33 03 

Barracão III 48 192 00 

Curitibanos 24 118 04 

Campos Novos 29 103 03 

Campos Novos – 
Menegatti 

09 45 00 

Capinzal 07 44 11 

Zortéa 04 29 14 

Erechim 07 59 04 

TOTAL 175 849 43 

Quadro 34 - Visitas de Apoio Técnico, Agrícola e Social às Famílias dos RRC, 2009 
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Orientações Técnicas 

 
 Utilização correta dos defensivos agrícolas com o uso de EPIs e a 

observação de cuidados ambientais na aplicação dos produtos, isto se fez 
com o objetivo de manter a integridade pessoal e também a preservação do 
meio ambiente.  

 Conservação e correção do solo com base nas análises de solo, 
principalmente em razão do período que já transcorreu da implantação dos 
reassentamentos. 

 A exploração das propriedades procurando diversificar a produção, 
valorizando a mão de obra familiar. 

 

Dentre essas orientações citam-se as palestras sobre o trabalho em 
sociedade, destinado à geração de renda para cada família, assim como a 
importância da participação em grupos e associações de produção agropecuária, 
somada à necessária adoção de práticas adequadas para trato com o solo, 
descarte de produtos, resíduos e embalagens e cuidados na conservação da água 
de córregos e rios. 

A equipe de Apoio Técnico esteve presente também e participou do 
Seminário de Erva mate – Sustentabilidade Econômica Social e Ambiental do SAF 
CAMBONA 4, realizado na Cidade de Machadinho RS pela Apromate- Associação 
dos Produtores de Erva Mate, com o objetivo de levar a tecnologia da produção do 
CAMBONA 4 aos reassentados. 

 

Orientações sociais 

O trabalho social realizado com as famílias visou mostrar a importância de 
sua inserção na comunidade, como grupo social e com objetivos comuns. Foram 
realizadas 892 visitas às famílias reassentadas com a finalidade de transmitir 
alguma orientação quanto à sua vida nessa comunidade, sua participação em 
eventos sociais ou de orientação técnica, além da importância da participação dos 
pais na educação dos filhos. 

Dentre essas iniciativas, cita-se a Palestra sobre a fixação da juventude na 
comunidade rural, realizada na sede comunitária dos RRC Barracão I, II e 
Belo/Betiolo. 
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4.2    RESULTADOS 
 

 Agricultura 
 

o Os plantios de milho e soja continuam sendo o cultivo de grãos 
preferencial dos reassentados. Todas as lavouras foram totalmente 
cultivadas. Nas colheitas da safra iniciada em 2008 houve uma 
pequena perda de produção nas lavouras de milho, mas no geral, 
manteve-se na média. Nas lavouras de soja a produtividade ficou 
dentro da média.  

o Em particular o reassentamento situado na cidade de Curitibanos 
(SC) apresenta uma agricultura diferenciada dos demais. Os 
produtores investem em alternativas econômicas como a cultura do 
feijão, fumo e moranga Kabotiá.  

 Pecuária 
 

o Com o atraso no plantio das pastagens anuais de inverno houve 
redução na produção de leite, porém para os produtores que 
estavam preparados com silagem de milho para complementar a 
alimentação dos animais e conseguiram manter a média de 
produção, a atividade foi bem lucrativa, pois com a diminuição da 
produtividade o preço de comercialização aumentou. 

o Melhoria na genética dos animais leiteiros e também na nutrição, 
pois além do uso da silagem de milho este ano houve produtores 
que investiram na ensilagem de aveia para suplementação alimentar, 
principalmente para o mês de agosto, considerado crítico na 
disponibilidade de pastagem.  

 Fruticultura 
 

o Na grande maioria das comunidades reassentadas os pomares são 
apenas caseiros com produção e consumo pela própria família, não 
há grandes investimentos nesta área e as produções variam de 
acordo com o manejo adotado por cada família e a adoção das 
orientações técnicas repassadas. 

o Os pomares comerciais são basicamente de cultura da videira. As 
técnicas de produção e o manejo ainda não estão dentro de um 
padrão desejável, porém está havendo uma melhoria com as 
orientações técnicas repassadas. Onde não houve interferência 
climática que induziu a brotação antes do final do inverno a produção 
obtida foi boa. 

o No reassentamento de Erechim (RS) um dos produtores investiu na 
implantação de um pomar em escala comercial plantando árvores 
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frutíferas de citros e pêssegos que ainda não estão em fase de 
produção. 

 Horticultura  
 

o A horticultura em escala comercial é pouco difundida, havendo 
somente um produtor em Barracão (RS) e outro em Erechim (RS) 
que se dedicam a esta atividade. O produtor residente no 
reassentamento de Barracão está produzindo em escala comercial a 
melancia, melão e tomate. A produção obtida em ambos os 
reassentamentos é de boa qualidade com boa aceitação no 
mercado.  

 
 

4.3    RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
Foto 2 - Assistência Técnica em lavoura de soja  

Foto 3 - Beneficiária na lavoura de feijão Foto 4 - Morangas Kabotiá (Tetsokabuto) 
armazenadas para comercialização 

Foto 1 - Assistência Técnica em lavoura de milho  
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Foto 12 - Curso de regulagem de semeadora Foto 11 - Curso de produção de biscoitos 

Foto 6 - Produção de silagem de milho  Foto 5 - Plantel de gado leiteiro  em pastagem de 
aveia 

Foto 7 - Uva em fase de maturação – excelente 
produtividade e sanidade 

Foto 8 - Pomar doméstico de citros em fase de 
maturação dos frutos. 

Foto 10 - Produção de tomate em escala comercial Foto 9 - Produção de hortaliças abrigadas sobre 
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 5    CAP - CENTRO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO 

 

 VÍNCULO COM A CONDICIONANTE: 2.20 

 
 
5.1    OBJETIVOS 
 

Os Centros de Atendimentos à População – CAPs foram criados como parte 
da diretriz de relacionamento com a comunidade, que integra o programa de 
Comunicação Social da UHE Machadinho. Esses Centros respondem, ainda à 
Condicionante 2.20 da Licença de Operação da UHE Machadinho. Têm como 
objetivo atender à população da região de influência direta e indireta de 
empreendimento, prestando informações, recebendo analisando e respondendo 
aos pleitos e reivindicações da população.  

Foram implantados dois CAPs, sendo um no município de Barracão/RS e 
outro no município de Piratuba/SC, conforme apresenta a Figura 47. 

 

 

Foto 14 - Curso de produção de erva-mate – Sistema 
Agro florestal  Cambona 4 

Foto 13 - Curso manejo de forrageiras de inverno 
para gado de leite  

Figura 46 - Registro das Atividades de Apoio Técnico e Social  
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Foto 1 Centro de Atendimento à População de 
Barracão/RS 

Foto 2 - Centro de Atendimento à População de 
Piratuba/SC 

 

 

Foto 3 - Atendimento CAP – Piratuba - SC Foto 4 - Atendimento CAP – Barracão - RS 

Figura 47 - Centros de Atendimento à População, em Piratuba e Barracão 

 
 
 
5.2    ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

Foram registrados 243 atendimentos durante o ano de 2009, sendo que todas 
as solicitações recebidas foram respondidas no prazo máximo de 10 dias. As 
cartas-resposta são encaminhadas por correio ou entregues diretamente aos 
solicitantes. 

 
 

5.3    RESULTADOS 
 

A Gráfico 20 apresenta os principais pleitos recebidos no período de janeiro a 
dezembro/09. 
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6     FATOS RELEVANTES 

 
6.1 SISTEMA INTEGRADO DA GESTÃO DA QUALIDADE E MEIO 

AMBIENTE 
 

A Tractebel Energia implantou para a Usina Hidrelétrica Machadinho o 
“Sistema Integrado da Gestão da Qualidade e Meio Ambiente”, resultando na 
obtenção, em novembro de 2006, dos certificados NBR ISO-9001 (Normas da 
Qualidade) e NBR ISO-14001 (Norma Ambiental) emitidos pelo Bureau Veritas 
Certification – BVQI e renovados em janeiro de 2008, com validade até 2010, 
certificados sob os números 224479/G e 224480/G, respectivamente.A Figura 48 
apresenta a reprodução dessas certificações. 

O Sistema de Gestão Integrado–SIG, como valioso instrumento para o 
gerenciamento das atividades de meio ambiente, patrimoniais e de relacionamento 
com a sociedade, também permite que algumas atividades sejam desenvolvidas de 
forma integrada entre as Usinas de Machadinho e as demais Usinas operadas pela 
Tractebel Energia. 

Tendo iniciado o processo de implantação em abril de 2009, a Tractebel 
Energia está buscando também a certificação pelas normas NBR 16001 e OHSAS 
18001, que trazem um conjunto de ferramentas para a gestão dos assuntos ligados 
à Responsabilidade Social e à Segurança e Saúde no Trabalho, ambas previstas 
para serem incorporadas ao atual Sistema Integrado de Gestão.  
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Gráfico 20 -  Pleitos Recebidos em 2009 
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A implementação da norma ABNT NBR 16001 tem por objetivo estabelecer 
os requisitos mínimos relativos a um sistema de gestão de responsabilidade social, 
permitindo à organização formular e implementar uma política e objetivos que 
levam em conta os requisitos legais e outros, seus compromissos éticos e sua 
preocupação com a promoção da cidadania, promoção do desenvolvimento 
sustentável e transparência das suas atividades. 

A norma BS OHSAS 18001 objetiva a implementação de um sistema de 
gestão da saúde e segurança no trabalho (SST) capacitando a organização a 
controlar seus riscos e melhorar o seu desempenho em SST. 

A UHE Machadinho encontra-se atualmente em fase final de implantação 
destas duas normas, devendo ser certificada em outubro de 2010. 

 

  
Fac-símile da Recertificação NBR ISO-9001 Fac-símile da Recertificação NBR ISO-14001 
 

Figura 48 - Reprodução das Certificações NBR ISO-9001 e NBR ISO-14001. 
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6.2  SEMANA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA REGIONAL 
DO RIO URUGUAI 

 

A Semana do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Rio Uruguai - SEMAS é 
uma iniciativa das Usinas Hidrelétricas Itá, Machadinho e Passo Fundo e tem como 
propósito apresentar a maneira como o Meio Ambiente é tratado por estas 
empresas e pela Tractebel Energia. Com foco no desenvolvimento sustentável, o 
evento mostra ações concretas ao produzir energia com bom senso. O Evento 
contou com a participação de colaboradores da Tractebel, profissionais da área de 
geração de energia, fornecedores, investidores, comunidades onde a Companhia 
tem atuação, além de outros convidados. 

A 3ª edição da SEMAS foi realizada nos dias 7 e 8 de outubro de 2009 e 
contou com a participação de cerca de 200 pessoas, entre representantes de 
empresas do setor elétrico, poder público, educadores, universidades, Ministério 
Público Estadual, associações e comitês de bacia.  

Foram abordados temas como o uso e ocupação do entorno de reservatórios 
e ações de sustentabilidade, bem como foram realizados painéis de comentários e 
debates com integrantes da platéia.  

Os destaques do evento foram as palestras do instrutor líder do EMPRETEC 
(Programa de empreendedorismo da ONU para o Brasil) Jaime C. Folle, que 
também é colunista e escritor; o administrador, escritor e promotor de eventos 
culturais, Rômulo Avelar; o escritor e professor da Escola Brasileira de 
Administração Pública e Empresa da Fundação Getúlio Vargas, Roberto 
Guimarães; o representante da ALCOA, Juliano Natal, principal produtora e 
gerenciadora mundial de usinas de alumínio primário e demais membros do Comitê 
de Sustentabilidade da Tractebel Energia. 

 

  

Figura 49 - Semana do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Rio Uruguai – SEMAS 
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Figura 50 - Convite SEMAS - 2009 
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Entrega de veículo para a Brigada Militar Melhorias na sede da Brigada Militar 

 

6.3    AÇÕES SOCIAIS - PROJETOS REALIZADOS EM PARCERIA COM OS 
MUNICÍPIOS 
 

O Consórcio Machadinho realizou durante o ano de 2009 vários projetos em 
parceria com os municípios que beneficiaram a população local em diversas áreas 
como segurança, saúde, educação e cultura. 

 

6.3.1    Investimentos em Segurança – Adquirido Veículo para a Brigada Militar 
de Maximiliano de Almeida/RS e Realizados Investimentos na Melhoria 
da sua Sede 

  

No dia 18 de dezembro de 2009, foi inaugurada a nova unidade da Brigada 
Militar de Maximiliano de Almeida, construída através de uma parceria firmada com 
o Consórcio Machadinho. Além da reforma e ampliação do 4º Pelotão da Brigada 
Militar, o Consórcio Machadinho também entregou uma camionete modelo S10, 
cabine dupla, zero quilômetro, totalmente equipada. Os investimentos trazem mais 
segurança a população e agilidade dos servidores da Brigada Militar. 
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6.3.2    Investimentos em Infra-estrutura 

 
Investimentos na construção sede do Corpo de Bombeiros de Piratuba e 
Ipira/SC 
 

No dia 4 de dezembro de 2009, foi inaugurada em Piratuba (SC) a sede 
própria dos Bombeiros. Até então, o município não contava com este serviço a 
disposição da população.  A construção de 363 metros quadrados foi viabilizada 
através de uma parceria entre Consórcio Machadinho e Prefeitura. O Consórcio 
Machadinho entrou com recursos financeiros e a Prefeitura entrou com o terreno, 
móveis, equipamentos e uma ambulância. A guarnição de Piratuba também 
atenderá os municípios de Ipira, Peritiba e Alto Bela Vista no estado de Santa 
Catarina. 

 

Figura 51 -  Fotos e Artigo Veiculado no Jornal Diário da Manhã de 23/12/09. 

 

Figura 52 - Corpo de Bombeiros de Piratuba e Ipira/SC 
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 VÍNCULO COM A CONDICIONANTE: 2.25 
 
Investimento em equipamentos e melhorias na sede da ONG Selva 
 
Uma parceria entre o Consórcio Machadinho e o Instituto Alcoa viabilizou melhorias 
na sede da ONG SELVA. Além da reforma, foram feitas aquisições de materiais, 
equipamentos e utensílios. A ONG Selva que atende alunos da rede de ensino 
trabalha diretamente com atividades relacionadas ao meio ambiente 
 

6.3.3    Investimentos em Educação e Cultura 

 
Ampliação do Espaço Cultural de Ipira/SC 
 

Inaugurado no dia 7 de outubro, a última etapa da obra do Espaço Cultural de 
Ipira (SC) foi viabilizado através de uma parceria entre Consórcio Machadinho, 
Instituto Alcoa e Prefeitura. Atualmente mais de 150 alunos frequentam o Espaço 
Cultural. No local, os estudantes têm acesso as aulas de dança, técnica vocal, 
teclado, violão, guitarra, bateria, artesanato, e danças folclóricas alemãs.   

Figura 53  -  Melhorias na Sede da ONG Selva 

Figura 54 -  Ampliação do Espaço Cultural de Ipira/SC 
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Implantação da Casa da Memória de Piratuba/SC 
 

Inaugurada no dia 19 de março de 2010, a Casa da Memória de Piratuba 
(SC), já recebeu mais de 400 visitantes. No local é possível encontrar através das 
diversidades em objetos, utensílios e fotografias, a história de Piratuba. O local foi 
viabilizado através de uma parceria entre Consórcio Machadinho, Instituto Alcoa e 
prefeitura. 

Figura 55 -  Implantação da Casa da Memória de Piratuba(SC) 

 

 VÍNCULO COM A CONDICIONANTE: 2.24 
 
 
Construção da Sede da APAE em Ipira-SC 
 

A sede própria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), foi 
inaugurada no dia 17 de dezembro de 2009. A obra foi viabilizada através de uma 
parceria entre Consórcio Machadinho, Apae, Fundação Alcoa, Tractebel Energia e 
Governo do Estado. A prefeitura de Ipira fez a doação do terreno, executou a 
terraplanagem e viabilizou projeto junto à Amauc. Os alunos de Piratuba/SC 
também são atendidos no local. 

Figura 56 - Construção da Sede da APAE em Ipira-SC 
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Construção da Escola Socioambiental de Piratuba/SC 
 

Está em processo de construção, a escola socioambiental de Piratuba (SC).  
Para a construção da primeira etapa da escola foram investidos recursos do 
Consórcio Machadinho, Instituto Alcoa e Tractebel Energia. O Consórcio 
Machadinho doou o terreno onde a sede será construída. A área localizada no 
interior do município, na comunidade de Arroio Bonito é de 224.300 metros 
quadrados. A estrutura será utilizada inicialmente por cerca de 50 alunos. 

  

Figura 57 - Construção da Escola Socioambiental de Piratuba/SC 

 

6.3.4    INVESTIMENTOS EM SAÚDE 
 
Doação de ambulância para o município de Maximiliano de Almeida/RS 
 

Com objetivo de auxiliar na melhoria nas condições de atendimento de saúde, 
o Consórcio Machadinho em parceria com a Tractebel Energia, realizou no dia 27 
de outubro de 2009, a doação de uma ambulância para o município de Maximiliano 
de Almeida/RS. A solenidade de entrega do veículo aconteceu na Câmara de 
Vereadores com a participação do Prefeito, Diretor do Consórcio Machadinho, 
Gerente da Usina e todos os vereadores do município. 

 

 
Figura 58 -  Doação de Ambulância para o Município de Maximiliano de Almeida/RS 
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6.4    RECEBIMENTO DE PRÊMIO 
 
 

PRÊMIO EXPRESSÃO DE ECOLOGIA - 2009 
 

 
 

Figura 59 - Logo do Prêmio Expressão de Ecologia 2009 

 

Sistema Agroflorestal Cambona 4 – Categoria Manejo Florestal 

O Sistema Agroflorestal Cambona 4 consiste no plantio de erva-mate 
consorciado com outras espécies de árvores nativas. Assim implantado, ele 
promove a recuperação da vegetação nativa das florestas da região da Usina Hidrelétrica 

Machadinho. O Sistema Agroflorestal contribui para a reconstrução do habitat natural da 

erva-mate, ao mesmo tempo em que gera emprego e renda no meio rural e fortalece a 

agricultura familiar. 

Link para o projeto na íntegra: 

http://www.expressao.com.br/ecologia/conteudos/cases2009/projetos/machadinho.html 

 

 

6.5  PLANTIO DE MUDAS NATIVAS ENVOLVENDO A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

 

Desenvolvida uma atividade educação ambiental em uma área do antigo 
canteiro de obras da Usina Hidrelétrica Machadinho. Participaram da atividade 28 
alunos e 3 professoras de 3ª e 4ª séries do ensino fundamental da Escola Municipal 
Zonalta de Piratuba, o gerente do meio ambiente da UHMA, o educador ambiental 
do CDA, duas técnicas da Lago Azul Consultoria e um técnico da Lis Serviços. 
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Este evento teve como objetivo mobilizar e motivar as crianças para 
realizarem o plantio de mudas de árvores nativas da região (30 mudas) e 
conscientizá-las da importância da conservação da flora local, além de dar início ao 
projeto de plantio de 10.000 mudas, meta gerencial estabelecida para o ano de 
2009. 

Quando as crianças chegaram ao local foram instruídas pelo educador 
ambiental e pelo técnico sobre como fazer o plantio, uma delas ficou responsável 
por recolher os invólucros plásticos das mudas e, em dupla, as crianças foram 
plantando as mudas, acompanhadas pelos demais envolvidos na atividade. Ao 
final, o gerente do meio ambiente agradeceu a participação de todos e foram 
distribuídos bonés do Consórcio Machadinho. 

 
 
 

6.5.1    Relatório Fotográfico 

 

Fotos  1 e 2 - Preparação e plantio da muda. 

Fotos 3 e 4 - Crianças finalizando o plantio. 
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Foto 5 - Vista da área em que foi realizado o plantio. Foto 6 - Distribuição de bonés. 

Foto 7 - Participantes da atividade. Foto 8 -  Agradecimento pela participação. 

 
6.6    PLANTIO DO POMAR DA UHE MACHADINHO 
 

Realizou-se o plantio do Pomar de Frutíferas Nativas em uma área adjacente 
à Casa de Máquinas da Usina Hidrelétrica Machadinho (UHMA). 

O projeto Pomar é u ma iniciativa do setor de Meio Ambiente d a UHE 
Machadinho e foi desen volvido em quatro etapas: planeja mento, preparo da área , 
plantio e manutenção. 

Na etapa do plantio o s colaboradores da UHMA e empresas parceira s foram 
convidados a participar em, sendo que cada g rupo de funcionários p lantou uma  
muda de árvore, totalizando 50 mudas de árvores frutíferas, muitas delas nativas da 
região. 

Estiveram presentes à atividade aproximadamente 25 colaboradores. 

A Figura 61 ilustra essa atividade. 

 

Figura 60 -  Registro Fotográfico do Plantio de Mudas Envolvendo Educação Ambiental 
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 Fotos 1 e 2 - Abertura e preparo das covas.

   Fotos 3 e 4 - Finalização do plantio na área da Usina 

 

 
 
6.7    RETIRADA DE RESÍDUOS DO RIO INHANDAVA 

 

Foi realizada a atividade de retirada de resídu os sólidos acumulado no final 
do Rio Inhandava, devido às fortes chuvas registradas nos últimos dias. 

Foram retiradas garraf as pets, fr ascos de a grotóxicos, sacolas p lásticas, 
vidros e de mais resídu os que e stavam causando um impacto ambient al e visual  
considerável. Todo o material recolhido foi levado até a cen tral de resíduos da UHE 
Machadinho, onde foi separado devidamente. A atividade contou com o apoio de 
dois técnicos e um barqueiro. A Figura 62  ilustra esta atividade. 

 

Figura 61 -  Atividade de Plantio do Pomar da UHE Machadinho, Dezembro/2009 
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Fotos 1 e 2  - Retirada do lixo na embarcação  

 
 

6.8    PLANTIOS DE BROMÉLIA (DYCKIA DITACHYA) 
 

O professor Ademir Reis, juntamente com seus alunos da Universidade 
Federal de Santa Catarina esteve na UHE Machadinho para realizar parte do 
projeto referente ao plantio da Dyckia distachya. 

O projeto tem como objetivo tentar reintroduzir a espécie em ambiente 
semelhante ao seu hábitat natural. A equipe de fiscalização acompanhou parte do 
trabalho realizado a campo. Foram reintroduzidas mudas da bromélia Dyckia 
distachya provenientes da população de Machadinho em dois locais: Paredão de 
pedra, localizado no pátio da UHE Machadinho e no Dique 1.  

No paredão da Usina foram colocadas 300 mudas. Elas estavam plantadas 
em substrato de esponja floral, o que auxiliou na fixação das mudas nas fissuras da 
parede de pedra.  

Em alguns locais também foram colocadas estacas de madeira para ajudar 
na fixação.  

No Dique foram plantadas 891 mudas entre as rochas, Figura 59. Elas foram 
plantadas em canteiros com 50 mudas e um com 41 mudas. Haviam mudas que 
estavam plantadas no substrato de esponja floral e outras em fibra de coco.  

No dia 26/10/2009, o professor Ademir e sua equipe, retornaram à Usina para 
avaliar a sobrevivência das mudas. Todas as bromélias que sobreviveram foram 
contadas e em seguida foram selecionadas 40 delas, as quais serão 
acompanhadas durante um longo tempo. Também foram observadas as plantas 
com sinais de herbívoria. 

 

Figura 62 -  Retirada de Resíduos do Rio Inhandava, Julho/2009. 
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As folhas foram marcadas com caneta, para que na próxima visita, seja 
possível avaliar o crescimento das plantas sinalizadas. 

Também foram retiradas as outras plantas que estavam competindo com as 
bromélias e conseqüentemente atrapalhando o desenvolvimento das mesmas. 

 

Foto 1 - Mudas de  Dyckia distachya com 1 ano. Foto 2 - Professor Ademir Reis juntamente com os 
alunos participantes do projeto. 

Foto 3 - Estacas utilizadas para melhor fixação da  
Dyckia distachya na parede de pedra. 

Foto 4 - Plantio da  Dyckia distachya  no dique  I. 

Foto 5 - Preparação do canteiro para o plantio. Foto 6 - Separação das mudas.
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Foto 7 – Avaliação de sobrevivência - Sinalização das 
bromélias selecionadas para monitoramento 
(outubro/09) 

Foto 8 - Avaliação de sobrevivência - Planta marcada 
para avaliação de seu crescimento (outubro/09) 

Figura 63 - Plantios de Bromélia (Dyckia ditachya) 

 

6.9    CESSÕES DE USO DA EMBARCAÇÃO CATAMARÃ 
 

Conforme comunicado ao IBAMA, com autorizações da Marinha do Brasil e 
Prefeitura Municipal de Piratuba (SC) e mediante permissão de uso do Consórcio 
Machadinho para acesso, a empresa CATAMARAMBUS EMPRESA DE 
NAVEGAÇÃO E TURISMO LTDA vem realizando passeios turísticos no 
reservatório da UHE Machadinho. 

O passeio tem duração de aproximadamente uma hora e os passageiros são 
acompanhados por guias treinados que informam, no inicio do passeio, todas as 
informações necessárias e procedimentos de segurança. O Cartaz apresentado na 
Figura 64  ilustra essa atividade, com as fotos apresentadas na Figura 65. 

 

 

Figura 64 -  Cartaz de Divulgação do Passeio de Barco. 
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Figura 65 -  Vista Geral do Barco Turístico Catamarã 
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PARTE V – ANEXOS EM CD-ROM 

 

ANEXO 01 – Relação dos relatórios disponíveis na UHE Machadinho emitidos no 
período de janeiro/2009 a dezembro/2009. 

ANEXO 02 – Atividades remanescentes da fase de implantação 

ANEXO 03 – Operação da Usina 

ANEXO 04 – Tabela dos registros de ocorrência envolvendo a ictiofauna  

ANEXO 05 – Projetos de restauração ecológica da faixa de proteção ciliar e 
canteiro de obras, com as informações de diagnóstico e cartografia. 

ANEXO 06 – ATA de reunião da apresentação do PCAU no Município de 
Machadinho/RS 

OBS.: Também incluso do CD-ROM arquivo em PDF contendo este relatório anual na 

íntegra. 

 




