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INTRODUÇÃO

O Consórcio Machadinho entende que a gestão ambiental e so-
ciopatrimonial na Área de Influência de um empreendimento de 
grande porte tem que ser compartilhada entre as partes interes-
sadas, cabendo ao poder público a função de controlar, monitorar 
e fiscalizar as ações que interferem nos recursos naturais e ao 
Consórcio Machadinho a responsabilidade pelo desenvolvimento 
de atividades que previnam, mitiguem, recuperem ou compen-
sem o uso dos recursos naturais nas Áreas de Concessão.

Desse modo, além de informar sobre o conjunto de atividades 
desenvolvidas em 2011 pelo Consórcio Machadinho, o presente 
Relatório Anual tem por objetivo reportar ao IBAMA as atividades 
desenvolvidas pelo Consórcio Machadinho, no período de janeiro 
a dezembro de 2011 relativas à Usina Hidrelétrica Machadinho, 
conforme condicionante 2.5 da Renovação da Licença de Opera-
ção Nº 160/2001 – Retificação, de 28 de abril de 2011.

Em abril de 2011 o Relatório Anual 2010 foi protocolado junto 
ao IBAMA contendo um conjunto de informações sobre a Usina 
e o exercício dos programas socioambientais. Na presente opor-
tunidade relatam-se os resultados alcançados no ano de 2011, 
apoiando-se nos procedimentos de gestão ambiental e sociopa-
trimonial adotados na Usina Hidrelétrica Machadinho, com base 
no seu plano de gestão Ambiental e Sociopatrimonial Corpora-
tivo - pgASp, o qual faz parte do Sistema Integrado de gestão 
da Qualidade e Meio ambiente, certificado segundo os padrões 
da ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001, salientamos que em 2011 
foram realizadas auditorias externas e internas cujos resultados 
garantiram a manutenção destas certificações.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 201110

O escopo deste Relatório está dividido em quatro partes: 

• parte I - gestão Ambiental
• parte II - gestão patrimonial
• parte III - Relacionamento e Comunicação com a Sociedade
• parte IV – Condicionantes

Cabe informar que algumas atividades da Usina Hidrelétrica Ma-
chadinho são executadas em conjunto com a Usina Hidrelétrica 
Itá, já que por serem contíguas na bacia hidrográfica e ambas 
operadas pela Tractebel Energia, permite uma gestão integrada. 
Dentre essas ações, citam-se o monitoramento das águas su-
perficiais, monitoramento e manejo da ictiofauna, monitoramen-
tos de hidrossedimentologia, de climatologia, de hidrologia e de 
sismologia. Este ano de 2012 comemora-se 10 anos de operação 
da UHE Machadinho.
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MONITORAMENTO
CLIMÁTICO

1. iNtrOduÇÃO

Os estudos de clima realizados na área de influência da Usina 
Hidrelétrica Machadinho, durante o ano de 2011, tiveram por 
objetivo analisar o padrão de clima predominante e investigar 
possíveis alterações do clima da referida área.

2. atiVidades deseNVOlVidas

a análise do clima foi elaborada a partir do monitoramento das 
condições diárias do tempo no sul do Brasil e dos dados de 4 
estações meteorológicas, conforme a Tabela 1.

Para a verificação de possíveis anomalias dos principais elemen-
tos do clima da área foram utilizados dados da estação conven-
cional de Campos Novos.

para a coleta de dados quantitativos e principalmente qualita-
tivos, foi efetuada, neste período, a manutenção das estações 
conforme o item 2.1. Cabe ressaltar que a rede de monitora-
mento é integrada para análise das condições meteorológicas 
das Usinas Hidrelétricas Machadinho e Itá.

tabela 1 – Informações das estações meteorológicas.

CONDICIONANTE 2.15 DA
LO Nª 160/2001 - RETIFICAÇÃO
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2.1. MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓgICAS

Para manter as estações meteorológicas em operação e com 
qualidade, foi efetuada, neste período, a manutenção das esta-
ções meteorológicas, conforme a Tabela 2.

Nas estações meteorológicas automáticas de Celso Ramos, Con-
córdia e  Machadinho foram realizadas visitas rotineiras para 
serviço de manutenção de equipamentos e do local (limpeza do 
terreno), num total de 15 visitas, conforme a Tabela 2.

tabela 2 – Quantidade de visitas técnicas realizadas durante o ano de 2011.

2.2. MONITORAMENTO DOS DADOS

Os dados diários registrados nas estações meteorológicas de 
Celso Ramos, Concórdia e Barragem Machadinho foram anali-
sados e disponibilizados, mensalmente, na forma de gráficos e 
tabelas, conforme metodologia própria. A partir destes, foi ava-
liado a influência dos sistemas atmosféricos em cada elemento 
climático das estações analisadas.

para a elaboração deste Resumo Executivo foram analisados as 
condições atmosféricas reinantes na Bacia do Rio Uruguai e os 
seguintes elementos do clima: Médias totais mensais, anomalias 
mensais de precipitação, temperatura e umidade do ar do ano 
de 2011.

3. resultadOs

O comportamento da precipitação na área de influência da Usi-
na foi fortemente influenciado pelo fenômeno La Niña de janeiro 
a maio e de setembro a dezembro, ocasionando chuvas muito 
irregulares e, em geral, abaixo da média, conforme o Gráfico1.
 
Em fevereiro e março a precipitação ficou acima da média devido 
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à ocorrência de episódios de chuvas fortes. Em fevereiro hou-
ve influencia da Zona de Convergência do Atlântico Sul e, em 
março, por Jatos em Baixos Níveis da Atmosfera. A precipitação 
acima da média no trimestre junho, julho e agosto (Gráfico 1), 
tiveram como forçante a ocorrência de bloqueios atmosféricos 
que mantiveram os sistemas de tempo instável, como frentes 
frias, em deslocamento muito lento entre o norte do Rio grande 
do Sul e o estado de Santa Catarina.

Gráfico 1 - Anomalias de precipitação.

As temperaturas mínimas ficaram predominantemente acima da 
média no decorrer do ano (Gráfico 2), devido às condições at-
mosféricas que atuaram durante o ano no sul do Brasil e tam-
bém pelo efeito da diferença de altitude entre as estações me-
teorológicas. Destacam-se os meses de janeiro e fevereiro, por 
influência de massas de ar quente e úmido e, o mês de junho, 
devido à intensa massa de ar frio que cobriu o sul do Brasil, no 
início do mês. As demais anomalias foram influenciadas princi-
palmente por efeitos locais, como a variação de nuvens e ne-
voeiros entre a madrugada e início da manhã. A ocorrência de 
nuvens e nevoeiros foi menos persistente em Celso Ramos, por 
isso houve mais perda radiativa, resultando em predomínio de 
anomalias negativas (Gráfico 2).
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Gráfico 2 – Anomalias de Temperatura Mínima.

O comportamento das temperaturas máximas foi regido pelas 
massas de ar que atuaram na região Sul e pelas condições de 
tempo, especialmente a cobertura de nuvens. As massas de ar 
tropicais foram significativas nas anomalias de janeiro e feverei-
ro e as polares, nas de junho (Gráfico 3). As anomalias positivas 
que predominaram nos demais meses foi devido à presença de 
menos nebulosidade no período da tarde, que favoreceu a maior 
incidência de raios solares e a consequente a elevação das tem-
peraturas. O comportamento das anomalias das temperaturas 
máximas em agosto (Gráfico 3) está relacionado à intensa ne-
bulosidade que ocorreu no sul do Brasil. 

Gráfico 3 – Anomalias de Temperatura Máxima.
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A umidade relativa do ar esteve elevada na maioria das manhãs 
(acima de 90%) e mais baixa no período da tarde, com valores 
em torno dos 50%. Nos dias de tempo mais estável, sob domínio 
de sistemas de alta pressão e em condições pré-frontais, a umi-
dade ficou um pouco mais baixa ao amanhecer (inferior a 80%) 
e à tarde inferior a 40%. Mesmo com toda dinâmica atmosférica 
ocorrida em 2011, a umidade relativa do ar esteve mais elevada, 
com destaque para Concórdia (Gráfico 4). No período de se-
tembro a dezembro houve predomínio de tempo estável e chu-
vas abaixo da média, refletindo em umidade mais baixa. Mesmo 
assim, a média mensal ficou acima da normal, na maioria das 
estações meteorológicas (Gráfico 4). 

Gráfico 4 – Anomalias de Umidade Relativa do Ar.

4. CONsideraÇÕes fiNais

O ano de 2011 foi marcado pela influência do fenômeno La 
Niña, com irregularidade e diminuição no volume da precipita-
ção no período em que esteve atuando. Mesmo assim, alguns 
episódios de chuvas fortes foram registrados e contribuíram com 
os totais mensais, como em fevereiro e março. Nos meses de 
inverno (junho, julho e agosto), a influência de bloqueios at-
mosféricos no sul do Brasil, resultou em períodos mais chuvosos 
e com elevados totais de precipitação. Apesar da irregularidade 
das chuvas e da atuação de intensas massas de ar frio no in-
verno, em média, o ano de 2011 foi caracterizado por ser mais 
quente e mais úmido do que o normal. Essa condição reflete 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011
MONITORAMENTO CLIMÁTICO38

a dinâmica dos sistemas atmosféricos que atuaram no sul do 
Brasil, como o enfraquecimento de alguns sistemas e também 
o comportamento da nebulosidade no sul do Brasil e na área de 
influência da Usina Hidrelétrica Machadinho, com mais nuvens e 
nevoeiros na madrugada e início da manhã. 
Verificou-se certa similaridade entre os dados das estações ana-
lisadas, refletindo na condição de que as estações meteoroló-
gicas mantêm o seu estado de calibração. Conclui-se que não 
ocorreram alterações do clima associadas a formação do lago.



MONITORAMENTO
SISMOLÓGICO

1. iNtrOduÇÃO

O objetivo desta síntese é apresentar os resultados do moni-
toramento sismológico efetuado na área do reservatório da UHE 
Machadinho e UHE Itá, SC/RS, obtidos na Rede Sismológica de 
Machadinho e Itá – RSIM, entre 18 de outubro de 2010 e 17 de 
outubro de 2011. 

2. atiVidades deseNVOlVidas

O estudo sismológico consiste, basicamente, no monitoramen-
to das atividades sísmicas naturais e induzidas na área de influ-
ência dos citados reservatórios. 

Uma planilha de campo, contendo a sequência de tarefas que 
devem ser executadas a cada coleta de dados ou visita à esta-
ção, é preenchida com informações que permitem avaliação do 
desempenho dos equipamentos instalados na estação sismoló-
gica. Além destas informações operacionais, são anotados os 
problemas observados e toda atividade desenvolvida durante os 
trabalhos de campo. 

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

CONDICIONANTE 2.15 DA
LO Nº160/2001- RETIFICAÇÃO
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As coletas dos dados foram efetuadas por técnicos da FUNDA-
gRO – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentá-
vel do Estado de Santa Catarina e da Tractebel, mediante troca 
do disco rígido (DRS) e posterior gravação em DVD, que foram 
enviados para o IpT para processamento e análise dos dados.

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

As Figuras 1 e 2 mostram as localizações das estações sismo-
lógicas da RSIM instaladas na área dos reservatórios da UHE 
Machadinho e UHE Itá.

A rede simológica atualmente está em operação com as Esta-
ções IT1, IT9 (com equipamentos da rede brasileira permanente 
de estações sismológicas), MC1 e BCM2 e com as Estações IT4 
e BC9 temporariamente desativadas devido a problemas com os 
equipamentos (em processo de aquisição de novas unidades). 
As Estações IT5, MC5 e MC11 foram desativadas com o passar 
do tempo considerando-se o histórico de baixa sismicidade re-
gistrada na área dos reservatórios de Machadinho e Itá..

figura 1 – Mapa de localização das estações da RSIM – reservatório da UHE Machadinho.
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figura 2 – Mapa de localização das estações da RSIM – reservatório de Itá.

3. resultadOs

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

3.2. ÁREA DO RESERVATÓRIO DA UHE MACHADINHO

No reservatório da UHE Machadinho foram registrados 106 sis-
mos na área (grupo) de concentração de epicentros definida 
como grupo BCM2, sendo possível a determinação dos epicen-
tros de apenas 32 deles, cujas localizações e área da sismicidade 
acham-se na Figura 3.

para o grupo BCM2 tem-se que, continuaram sendo registrados 
sismos, com distâncias epicentrais inferiores a 5 km da Estação 
BCM2, provavelmente localizados na porção oriental. A magnitu-
de máxima registrada neste período foi de 0,9 ML, com o evento 
distante 2,8  km da Estação BCM2.

para a visualização do comportamento temporal da atividade 
deste grupo, quanto ao número de eventos registrados e à ener-
gia liberada, juntamente com a variação do nível d’água do re-
servatório, foram construídos os histogramas apresentados no 
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Gráfico 5. Para este período de análise, estes dois parâmetros 
ficaram na média observada, sugerindo que a sismicidade na 
área voltou ao seu nível normal após a reativação observada no 
início de 2010.

figura 3 – Sismicidade na área do reservatório da UHE Machadinho entre 18.10.2010 e 17.10.2011 
– grupos de epicentros.

Gráfico 5 – 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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Continua sendo observado que existe um predomínio de eventos 
de magnitude pequena (76% menores do que 0,1 ML), como 
mostra a distribuição da quantidade de eventos em função da 
magnitude apresentada no Gráfico 6.

Gráfico 6 – Distribuição do número de eventos em função da magnitude para a área do grupo BCM2 
do reservatório da UHE Machadinho entre 18.10.2010 e 17.10.2011.

Na área do grupo MC9 (próximo da Estação MC9) não foi re-
gistrado evento neste período de análise. Ressalta-se que os 
resultados obtidos devem ser avaliados com certa cautela com 
relação aos eventos com epicentros nesta área, pois devem es-
tar afetados em função do não funcionamento da Estação MC9.

A sismicidade na área do reservatório da UHE Machadinho, para 
o intervalo de 18.10.2010 a 17.10.2011 continua sendo consi-
derada pequena em função da magnitude máxima e do número 
de eventos registrados.

A Estação BCM2 registrou 50 eventos que distam cerca de 6 
km a 10 km, com magnitudes inferiores a 0,7 ML (eventos pe-
quenos), que foram classificados como detonações realizadas 
nas obras da pCH Moinho (rio Bernardo José), cuja localização é 
mostrada na Figura 3. Estes eventos foram registrados até junho 
de 2011, coerente com a previsão do término desta atividade, 
conforme informações recebidas da MFW Engenharia e Minera-
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ção Ltda., responsável pela realização das detonações neste em-
preendimento.

para o período de outubro de 2010 a outubro de 2011, a Estação 
BCM2, também utilizada no monitoramento integrado dos reser-
vatórios de Machadinho, Barra grande e Campos Novos, não re-
gistrou nenhum sismo associado aos dois últimos reservatórios 
citados anteriormente.

3.3. SISMOS REgIONAIS NATURAIS

A RSIM entre 18.10.2010 e 17.10.2011 registrou 7 eventos re-
gionais naturais, cujos parâmetros e localização são mostrados 
na Figura 4. 

figura 4 – Parâmetros e localização dos sismos naturais registrados pela RSIM entre 18.10.2010 e 
17.10.2011.
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A título de ilustração, na Figura 5 são mostrados os registros 
obtidos na Estação IT9 dos sismos regionais naturais registrados 
pela RSIM entre neste período de monitoramento.

Ressalta-se que os telessismos (eventos com epicentros a mais 
de 1000 km da estação sismológica), embora registrados, não 
são avaliados, porque o estudo visa caracterizar a sismicidade 
ocorrida nas áreas da UHE Machadinho e UHE Itá. Aqueles com 
epicentros no território brasileiro são analisados visando contri-
buir com mais informações para melhor caracterização da sismi-
cidade brasileira.

figura 5 – Registros obtidos na Estação IT9 dos sismos regionais registrados pela RSIM entre 
18.10.2010 e 17.10.2011.

a) 27.02.2011 – Caxias do Sul, RS

b) 18.08.2011 – Margem Continental, RS

c) 22.09.2011 – Sombrio, SC
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d) 28.09.2011 – Sombrio, SC (série)

4. CONsideraÇÕes fiNais

No reservatório da UHE Machadinho foram registrados 106 sis-
mos, com epicentros concentrados na área denominada grupo 
BCM2, sendo possível a determinação dos epicentros de apenas 
32 deles, situada no remanso do reservatório, com distâncias 
epicentrais inferiores a 5 km da Estação BCM2, provavelmente 
localizados na porção oriental e com magnitude máxima de 0,9 
ML (76 % são menores do que 0,1 ML).

A Estação BCM2 registrou 50 eventos que distam cerca de 6 km 
a 10 km, com magnitudes inferiores a 0,7 ML (eventos peque-
nos), que foram classificados como sendo originados nas ativi-
dades de construção da pCH Moinho, no rio Bernardo José.

para o período de outubro de 2010 a outubro de 2011 a sismi-
cidade registrada no entorno dos reservatórios de Itá e Macha-
dinho, considerando o tamanho (magnitude) dos eventos pode 
ser considerada pequena, dentro de um período de quietude. A 
magnitude máxima registrada neste período de estudo foi de 1,1 
ML (Escala Richter), valor este que não provoca danos nas cons-
truções civis do empreendimento e da população local. Eventos 
até esta ordem de grandeza geralmente não são percebidos pe-
las pessoas. 

A RSIM no período citado acima registrou 7 eventos regionais 
naturais com epicentros em Caxias do Sul, RS (3,1 na Esca-
la Richter), Margem Continental, RS (3,5 na Escala Richter), e 
Sombrio, SC (5 eventos; magnitude máxima de 2,6 na Escala 
Richter), contribuindo com informações para uma melhor carac-
terização da sismicidade brasileira.



MONITORAMENTO
DOS TALUDES MARGINAIS

1. iNtrOduÇÃO 

as atividades deste programa foram concluídas em 2006, con-
forme as recomendações do relatório final, entretanto, elas têm 
continuidade através das inspeções visuais periódicas dos talu-
des marginais, como parte da rotina de trabalho da equipe de 
fiscalização ambiental e sócio patrimonial da usina e tem como 
objetivos atender os requisitos abaixo: 

• 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.

2. atiVidades deseNVOlVidas 

foram realizadas vistorias de campo com o objetivo de verificar 
possíveis indícios de instabilidade, como rupturas no solo, incli-
nação de árvores, erosão, surgências de água, etc. Também fo-
ram efetuadas medições do nível freático nos piezômetros D06-
1P e H06-1P, para verificar se o nível da água do lençol freático 
continua coerente com o nível do reservatório.

Foram realizadas 4 vistorias programadas de taludes marginais 
nas oito encostas de estabilidade critica, selecionadas no Mo-
nitoramento da Estabilidade dos Taludes Marginais  conforme 
apresentado na Tabela 3 e Figura 6.

CONDICIONANTE 2.14 DA
LO Nª 160/2001 - RETIFICAÇÃO
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tabela 3 – Localização dos pontos de monitoramento de taludes marginais.

Também foram efetuadas medições do nível freático nos piezô-
metros (D05-1P e H06-1P). Verificou-se que o nível da água do 
lençol freático continua coerente com o nível do reservatório em 
ambos os piezômetros.

figura 6 - Identificação dos Pontos de Monitoramento dos Taludes Marginais.

As figuras a seguir apresentam os pontos de monitoramento. 
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figura 7 – ponto B06-3.

figura 8 - ponto D05-1.

figura 10 - F08-3.

figura 9 - Ponto F08-1.
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figura 11 - ponto F10-1.

figura 12 - ponto H06-1.

figura 14 - Ponto 107-6.

figura 13 - Ponto 107-3.
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3. resultadOs

Vistoria Técnica – Resumo Executivo: 111000971

Data: 31/1/2011 - Não foram encontrados indícios de instabi-
lidade nos pontos visitados e o nível da água do lençol freático 
continua coerente com o nível do reservatório.

Vistoria Técnica - Resumo Executivo: 111001038

Data: 29/4/2011 - Não foram encontrados indícios de instabi-
lidade nos pontos visitados e o nível da água do lençol freático 
continua coerente com o nível do reservatório.

Vistoria Técnica - Resumo Executivo: 111001088

Data: 29/7/2011 - Não foram encontrados indícios de instabi-
lidade nos pontos visitados e o nível da água do lençol freático 
continua coerente com o nível do reservatório.

Vistoria Técnica - Resumo Executivo: 111001142

Data: 7/11/2011 - Não foram encontrados indícios de instabi-
lidade nos pontos visitados e o nível da água do lençol freático 
continua coerente com o nível do reservatório.
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figura 15 - Inspeção no talude 107-3.

figura 16 - Medição no piezômetro H06-1p.

figura 18 - Medição no piezômetro D05-1.

figura 17 - Inspeção no talude 107-3.
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figura 19 – Inspeção no 
talude F10-1

figura 20 - Inspeção no 
talude F10-1.

figura 21 - Inspeção no 
talude F08-1.
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4. CONsideraÇÕes fiNais

Nas vistorias visuais executadas não foram encontrados indí-
cios de instabilidade nos pontos visitados. Quanto às medições 
do nível freático nos piezômetros, as medições apresentaram 
valores normais, conforme a variação do nível do reservatório.



MONITORAMENTO
HIDROSSENDIMENTOLÓGICO

1. iNtrOduÇÃO

O Projeto Operação e Manutenção da Rede de Estações para 
o Monitoramento Hidrossedimentológico do Reservatório da Usi-
na Hidrelétrica Machadinho vêm sendo desenvolvido desde ja-
neiro de 2003. As atividades previstas consistem basicamente 
no levantamento de informações hidrossedimentométricas, que 
compreendem medições de descargas líquidas e sólidas e ma-
nutenção das estações além de registros linimétricos diários nas 
seções de régua.

As medições permitem determinar as curvas-chave das des-
cargas líquidas e sólidas afluentes ao reservatório e também a 
curva-chave das vazões liberadas a jusante do aproveitamento 
pelos seus órgãos de descarga, isto é, pela casa de força e pelo 
vertedouro. A partir das curvas-chave e das observações limni-
métricas efetuadas nas estações mencionadas pode-se deter-
minar 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 reserva-
tório. 

Além da execução de medições de descargas líquidas e sólidas 
foram levantadas, em campanhas passadas, seções transversais 
a jusante do barramento e ao longo do reservatório. 
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2. atiVidades deseNVOlVidas

as atividades previstas consistem no levantamento de infor-
mações hidrossedimentométricas nas seguintes estações apre-
sentadas na Tabela 4. As campanhas de campo tem frequência 
bimensal, porém, podem variar de acordo com as condições da 
bacia.

tabela 4 – Relação das Estações Hidrossedimentométricas.

A Figura 22 apresenta a espacialização das estações em parte 
da bacia.

figura 22 – Mapa com a localização das estações hidrossedimentométricas e delimitação da bacia 
incremental da UHE Machadinho.

3. resultadOs
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Desde 2003 a Fundagro vem realizando o monitoramento hidros-
sedimentológico do reservatório da UHE Machadinho, através de 
campanhas periódicas (bimestrais) de medições de descargas 
líquidas e sólidas. A Tabela 5 apresenta o resumo do número de 
medições realizadas nas estações hidrossedimentométricas até 
dezembro de 2011. 

tabela 5– Resumo da Quantidade de Medições por Estação.

3.1. MEDIÇÕES DE DESCARgAS LíQUIDAS E SÓLIDAS EFETUA-
DAS NAS ESTAÇÕES HIDROSSEDIMENTOMéTRICAS

Na sequência são apresentadas, para cada estação, tabelas com 
o resumo das medições de descargas líquidas e sólidas das me-
dições realizadas em 2011 e gráficos onde são plotadas as referi-
das medições juntamente com suas respectivas curvas-chaves. 

• Passo Caru (71550000)

Em 2011, as medições de descarga líquida foram realizadas en-
tre as cotas 141 cm e 309 cm, obtendo vazões líquidas variando 
entre 86,49 m3/s e 1.184,56 m3/s. Já as descargas sólidas varia-
ram entre 27,80 ton/dia e 6.919,60 ton/dia (Tabela 6). 
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tabela 6 – Resumo das medições na estação Passo Caru.

Gráfico 7 – Relações Cota x Descarga líquida da estação Passo Carú.

Gráfico 8 – Relação Descarga líquida x Descarga sólida em suspensão da estação passo Carú.
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Na Figura 23 é possível observar a equipe técnica de campo rea-
lizando o procedimento de medição de descarga líquida.

• Foz do Caveiras (71670000)

As medições de descarga líquida efetuadas em 2011 foram re-
alizadas entre as cotas 186 e 330 cm, obtendo vazões líquidas 
variando entre 32,15 m3/s e 176,40 m3/s. Já as descargas sóli-
das variaram entre 3,06 ton/dia e 1.269,41 ton/dia (Tabela 7). 
Destas medições, uma obteve a maior vazão sólida até o mo-
mento.

tabela 7 – Resumo das medições na estação Foz do Caveiras.

figura 23 - Estação passo Carú: medição de des-
carga líquida no dia 09/11/11.
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Gráfico 9 – Relação Cota x Descarga líquida da estação Foz do Caveiras.

Gráfico 10 – Relação Descarga líquida x Descarga sólida em suspensão da estação Foz do Caveiras.

Na Figura 24 é possível observar a equipe técnica de campo 
realizando o procedimento de medição de descarga sólida em 
suspensão.
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• Bernardo José (70850000)

Em 2011, as medições de descarga líquida foram realizadas en-
tre as cotas 95 cm e 138 cm, obtendo vazões líquidas variando 
entre 10,10 m3/s e 79,13 m3/s. Já as descargas sólidas variaram 
entre 4,95 ton/dia e 256,65 ton/dia (Tabela 8).

tabela 8 – Resumo das medições na estação Bernardo José.

figura 24 - Estação Foz do Caveiras: amostragem 
de sedimento em suspensão no dia 21/09/11.
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Gráfico 11 – Relação Cota x Descarga líquida da estação Bernardo José.

Gráfico 12 – Relação Descarga líquida x Descarga sólida em suspensão da estação Bernardo José.

Na Figura 25 é possível observar a equipe técnica de campo 
realizando o procedimento de medição de descarga sólida em 
suspensão. 
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• Passo Granzotto (72430000)

As medições de descarga líquida efetuadas em 2011 foram re-
alizadas entre as cotas 118 e 267 cm, obtendo vazões líquidas 
variando entre 22,34 m/s e 98,37 m3/s. Já as descargas sólidas 
variaram entre 7,71 ton/dia e 259,48 ton/dia (Tabela 9).

tabela 9 – Resumo das medições na estação Passo Granzotto.

figura 25 - Estação Bernardo José – Amostragem 
de sedimento em suspensão no dia 22/09/11.
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Gráfico 13 – Relação Cota x Descarga líquida da estação passo granzotto.

Gráfico 14 – Relação Descarga líquida x Descarga sólida em suspensão da estação passo granzotto.

Na Figura 26 é possível observar a equipe técnica de campo 
realizando o procedimento de medição de descarga sólida em 
suspensão.
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• Seção 5 - Machadinho Jusante (72500000)

As medições realizadas nesta seção apresentaram pouca varia-
ção de descarga líquida e grande variação de concentração. A 
maior concentração encontrada ocorreu em 26/07/11 e a menor 
em 06/10/11. Em julho, durante os 5 dias que precederam a 
atividade, ocorreu um grande vertimento da usina devido a uma 
precipitação que somou quase 80 mm em dois dias, proporcio-
nando assim maiores taxas de concentração de sedimentos. Já 
em outubro, durante os 10 dias que precederam a medição, não 
houve ocorrência de precipitação e tampouco de vertimento da 
UHMA, o que proporcionou uma menor concentração de sólidos 
suspensos na água (Tabela 10).

tabela 10 – Resumo das medições na Seção 5 (Machadinho Jusante).

figura 26 - Estação passo granzotto: amostragem 
de sedimento em suspensão no dia 24/11/11.
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Gráfico 15 – Relação Cota x Descarga líquida da estação Seção 5 - Machadinho Jusante.

Gráfico 16 – Relação Descarga líquida x Descarga sólida em suspensão da estação Seção 5 - Ma-
chadinho Jusante.

Na Figura 27 é possível observar a equipe técnica de campo rea-
lizando o procedimento de medição de descarga líquida. 
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3.2. ANÁLISE DOS DADOS

A análise preliminar dos dados medidos (líquido e sólido) e re-
gistrados (cota) para cada estação hidrossedimentométrica per-
mitiu classificar as vazões sólidas específicas das estações moni-
toradas de forma geral como baixa, conforme exposto na Tabela 
11. 

tabela 11 – Análise dos dados hidrossedimentométricos das estações.

Legenda: QL=vazão líquida
Qss=vazão específica

Cabe destacar que a variação da descarga sólida em suspensão 
depende da variação da concentração dos sedimentos em sus-
pensão na água e da vazão liquida encontradas no momento da 
medição. 

figura 27 - Seção 5 – Machadinho Jusante: medi-
ção de descarga líquida no dia 06/10/11.
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4. CONsideraÇÕes fiNais

Os atuais levantamentos e estudos permitem comprovar 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 es-
perado.

A implantação, a montante, dos reservatórios das UHE’s Cam-
pos Novos, no rio Canoas e Barra grande, no rio pelotas, deram 
uma proteção importante ao reservatório da UHE Machadinho, 
aumentando significativamente a sua vida útil.

Com relação às vazões (líquidas e sólidas) obtidas no ano de 
2011,  conforme os resultados das vazões sólidas específicas 
apresentadas na tabela 11, tanto as estações a montante da 
UHMA (passo Carú, Foz do Caveiras, Bernardo José e passo 
granzotto) quanto a estação a jusante da usina (Seção 5), todas 
são classificadas como tendo baixo potencial de produção de 
sedimentos. 

Considerando que os valores das estações a montante variaram 
entre 24 e 14 t/km².ano e que a estação a jusante apresenta 
apenas 11 t/km².ano, pode-se estimar que essa diferença equi-
vale  ao efeito de acumulação no reservatório. 

Por fim, os dados levantados nesse período não alteraram signi-
ficativamente dos resultados históricos, os quais mostram que o 
reservatório da UHE Machadinho está numa situação muito se-
gura em relação a problemas operacionais devido aos depósitos 
de sedimentos. 



 

MONITORAMENTO
DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

1. iNtrOduÇÃO 

O monitoramento das águas superficiais na região de inserção 
da UHE Machadinho vem sendo realizada pela empresa Socio-
ambiental, que coleta as amostras e interpreta os resultados. A 
análise das amostras é realizada pelo Laboratório ECOLABOR. 
Quanto ao monitoramento das comunidades biológicas, a iden-
tificação e a expressão quali-quantitativa dos resultados estão 
sendo desenvolvidas pelo Laboratório de Ecologia de Águas Con-
tinentais do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociên-
cias da UNESp/Botucatu, através de contrato com a FUNDIBIO.

2. atiVidades deseNVOlVidas

a Tabela 12 apresenta a localização e descrição dos pontos de 
monitoramento das águas superficiais, e a Figura 28 apresenta 
o mapa com a localização dos pontos monitorados.

Durante o ano de 2011, entre os meses de janeiro e dezembro, 
foram realizadas 12 campanhas mensais de monitoramento das 
águas superficiais, conforme apresentado na Tabela 13.

Em campo, foram registradas a temperatura, oxigênio dissolvi-
do, pH e condutividade. Além disso, foram coletadas informações 
para elaboração dos perfis de temperatura e oxigênio dissolvido 
na coluna d’água do reservatório.

As amostras coletadas foram encaminhadas ao Laboratório da 
ECOLABOR – Sp, onde foram realizadas as demais análises físi-
co-químicas.
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tabela 12 - Descrição dos pontos monitorados.

figura 28 - Localização dos pontos de Amostragem.
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tabela 13 - Data das campanhas realizadas.

Trimestralmente para todos os pontos e bimestralmente para 
os pontos do reservatório foram realizadas amostragens para 
análise do Fitoplâncton. Trimestralmente também foram realiza-
das amostragens para análise dos Invertebrados Bentônicos nos 
pontos selecionados e semestralmente, foram realizadas amos-
tragens para a análise de Zooplâncton.

As amostras biológicas foram encaminhadas ao Laboratório de 
Ecologia de Águas Continentais, IBB/UNESp, que procede às 
análises de identificação das comunidades biológicas, através de 
contrato com a FUNDIBIO. 

3. resultadOs

3.1. pARâMETROS FíSICO-QUíMICOS

Na análise dos registros efetuados no monitoramento da qua-
lidade das águas durante o ano de 2011, observou-se que o 
reservatório da UHE Machadinho é bastante condicionado pela 
morfometria, influenciando consideravelmente o comportamen-
to dinâmico de alguns parâmetros monitorados. Além disso, as 
descargas dos principais tributários interferem na concentração 
dos nutrientes na coluna d’água, que apresentaram variações 
espaciais e temporais indicando grande relação com os pulsos 
de vazão afluentes. 

Nas análises dos sedimentos de fundo, foram registradas eleva-
das concentrações para alguns dos elementos analisados como 
o ferro, alumínio, zinco e chumbo, o que vem se verificando 
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ao longo da série histórica do monitoramento, relacionadas es-
sencialmente com a composição mineralógica das rochas que 
compõem a estrutura geológica da região. Ressalta-se que as 
condições físico-químicas dos sedimentos analisados quanto a 
granulometria, pH, disponibilidade de oxigênio e potencial de 
oxiredução e a concentração de gases, indicam a indisponibili-
dade desses elementos para dissolução na coluna d’água, além 
do que a maioria deles encontra-se em sua forma molecular, 
portanto, não disponíveis para complexação química, ou absor-
ção por organismos aquáticos. Destaca-se que o predomínio de 
sedimentos finos, silte e argila, contribuem com esse comporta-
mento em função de sua alta capacidade de complexação mole-
cular dos elementos analisados.

As análises de fulfobactérias e ferrobactérias realizadas nas 
amostras coletadas nos pontos 04 e 07 ao longo do ano apre-
sentaram uma variação de valores entre condições de baixas 
concentrações e elevadas concentrações nas amostras coletadas 
na coluna d’água, notadamente na sua porção mediana e junto 
ao fundo. Os registros mais elevados preponderantemente para 
as ferrobactérias são relacionados à existência de condições am-
bientais para o crescimento das ferrobacterias e a disponibilida-
de de ferro dissolvido na coluna d’água, aportada ao reservató-
rio a partir da erosão das rochas que compõem o embasamento 
geológico da região.

• Análise do Perfil da Coluna D’água

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, se 
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 prima-
vera/verão/outono, e mais baixas para as realizadas nos meses 
de inverno (Gráficos 17 a 24).

Este condicionamento pode ser observado nos perfis de varia-
ção da temperatura da água e também do oxigênio dissolvido, 
que se apresentam de forma predominantemente ortograda nos 
meses de inverno e primavera, indicando estabilidade na coluna 
d’água. Esta situação pode ser mais bem evidenciada nos perfis 
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obtidos para as campanhas nos meses de inverno.

para os meses considerados de verão (jan/fev/mar) e primavera 
(out/nov/dez), se evidenciaram condições características de es-
tratificação térmica e química da coluna d´água. Os perfis iden-
tificados são predominantemente clinogrados, com a formação 
de termoclinas e oxiclinas, geralmente, entre as profundidades 
de 5 m e 65 m, e apresentando oxigenação até as maiores pro-
fundidades, não evidenciando a formação de um hipolimnion, 
ou de processos de anoxia para a maioria dos pontos, inclusive 
aqueles pontos de maior profundidade, notadamente nos pontos 
06 e 07, onde somente no ponto 06 se registrou condições de 
anoxia, a partir de 75 m de profundidade.

é importante salientar que este comportamento térmico e quí-
mico evidenciado para a coluna d´água do reservatório da UHMA 
ocorre com uniformidade para todos os pontos de coleta, apesar 
de sua distribuição espacial seja diferenciada no corpo do reser-
vatório.

Gráfico 17 - Perfil de temperatura na coluna d’água do reservatório da UHMA para os meses de 
verão.
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Gráfico 18 - Perfil de temperatura na coluna d’água do reservatório da UHMA para os meses do 
outono.

Gráfico 19 - Perfil de temperatura na coluna d’água do reservatório da UHMA para os meses do 
inverno.
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Gráfico 20 - Perfil de temperatura na coluna d’água do reservatório da UHMA para os meses da 
primavera.

Gráfico 21 - Perfis de OD na coluna d’água do reservatório da UHMA para os meses de verão.
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Gráfico 22 - Perfil de OD na coluna d’água do reservatório da UHMA para os meses do outono.

Gráfico 23 - Perfil de OD na coluna d’água do reservatório da UHMA para os meses do inverno.
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Gráfico 24 - Perfil de OD na coluna d’água do reservatório da UHMA para os meses da primavera.

• Turbidez (NTU) e Transparência (m)

O comportamento da transparência da água nos pontos dos tri-
butários e do reservatório é apresentado nos  Gráficos 25A e B.

Ocorre um padrão sazonal de variação, com maiores valores nos 
meses de verão, outono e primavera, e os menores no perío-
do de inverno, estando à transparência da água relacionada ao 
comportamento da coluna d’água do reservatório e ao regime 
hidrológico dos rios e suas respectivas descargas de material. 
Quanto ao comportamento por ponto de coleta, os maiores re-
gistros para a transparência foram obtidos para os pontos 02, 
04, 05, 06, 07, 08 e 12.

No corpo do reservatório, os valores registrados indicam que 
nos meses de verão e outono-inverno as águas do reservató-
rio estavam mais transparentes, com uma zona eufótica mais 
extensa. Considerando a localização geográfica dos pontos não 
indica qualquer diferença significativa para o reservatório, sendo 
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a variação muito semelhante entre os pontos por todo o período 
monitorado, com exceção ao ponto 03, situado na confluência 
entre os rios Canoas e Pelotas, onde a transparência mostra-se 
um pouco mais reduzida em relação aos outros pontos analisa-
dos. Podemos considerar que em geral a transparência da coluna 
d’água apresenta valores baixos para a extensão da zona eufóti-
ca, principalmente quando se considera a elevada profundidade 
registrada para os pontos do reservatório. 

Gráfico 25 (A) - Comportamento da transparência da água para os pontos tributários por campanha 
de amostragem para o período analisado.

Gráfico 25 (B) -Comportamento da transparência da água para os pontos de reservatório por cam-
panha de amostragem para o período analisado.
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A análise dos valores de turbidez para o período indica a ocor-
rência de baixos valores, inclusive com a maior parte dos índices, 
com valores bem abaixo do limite estabelecido pela Resolução 
CONAMA Nº 357/05 (100,0 NTU) para águas de Classe II. Para 
o período analisado obteve-se resultados entre 0,20 NTU (ponto 
10) e 163,0 NTU (ponto 01), com média para o ano de 2011 de 
11,53 NTU para a coluna d´água e de 8,95 NTU para a superfí-
cie. Observa-se que ocorre um padrão sazonal de variação, de-
finido pela ocorrência de valores mais elevados associados aos 
meses de outono-inverno, onde ocorre o período de mistura da 
coluna d’água, e também se concentraram índices elevados de 
precipitação pluviométrica na região da bacia de contribuição do 
reservatório.

• Nitrogênio total e Compostos Nitrogenados (mg/L)

Para o Nitrogênio total observa-se que a maioria dos valores re-
gistrados no período são baixos, tendo variado entre 0,05 mg/L 
(ponto 01) e 7,65 mg/L, com média geral para a coluna d’água 
de 0,64 mg/L, e para a superfície de 0,59 mg/L. Verifica-se que 
ocorre um padrão sazonal de variação em superfície, que evi-
dencia maiores concentrações para as campanhas realizadas 
nos meses de outono e inverno.

No período analisado observa-se que ocorreu um padrão seme-
lhante de comportamento, com o predomínio de baixas concen-
trações na coluna d’água por todo o período analisado. As con-
centrações mais elevadas foram registradas em profundidade 
para os pontos 07, 08, 09 e 10, notadamente nas campanhas 
de fevereiro, abril, julho, agosto e novembro, respectivamente 
(Gráficos 26 A e B).

Numa análise geral observa-se que as concentrações registradas 
para compostos nitrogenados no período analisado neste rela-
tório, podem ser consideradas baixas. para as 12 campanhas 
analisadas a variação dos valores obtidos para o NO3, Nitrogênio 
inorgânico e orgânico e Nitrogênio total mantiveram a classifica-
ção das águas dos tributários e do reservatório predominante-
mente na classe II da Resolução CONAMA nº 357/05.

Quanto ao comportamento evidenciado para o período para os 
compostos nitrogenados pode-se observar uma comparação en-
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tre as médias de concentração identificadas para o período, onde 
as maiores concentrações dos compostos nitrogenados analisa-
dos foram registradas na superfície do ponto 09, e em profundi-
dade na coluna d’água, para o ponto 08. O nitrato, o nitrogênio 
inorgânico e o nitrogênio total são os compostos de maior ocor-
rência nas águas dos pontos monitorados.

Gráfico 26 (A) - Concentração do nitrogênio total registrada por ponto de amostragem para os 
tributários da UHMA.

Gráfico 26 (B) - Concentração do nitrogênio total registrada por ponto de amostragem para os pon-
tos do reservatório da UHMA. 
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• Fósforo total (µg/L)

para o período analisado, obtiveram-se registros de fósforo total 
que variaram entre 9,0µg/L e 421,0 µg/L, com média geral para 
a coluna d’água de 37,57 µg/L e para a superfície de 32,62 µg/L. 
A média dos resultados obtidos para as 12 campanhas consi-
deradas para o fósforo total classifica as águas do reservatório 
na Classe II da Resolução CONAMA 357/05, para os pontos dos 
tributários e também na Classe III para os pontos do reserva-
tório.

Observa-se que ocorre um padrão sazonal de variação desses 
nutrientes em superfície, com maiores concentrações para o 
fósforo total registradas para os meses de outono-inverno. En-
tre os pontos monitorados a variação é semelhante, mantendo-
se registros de baixas concentrações para todos os pontos nas 
campanhas realizadas ao longo do ano, sendo as mais elevadas 
registradas para as campanhas de janeiro, março, maio e junho, 
setembro e outubro, notadamente para os pontos 04, 05, 06, 07 
e 08, 09 e 12 (Gráficos 27 A e B).

Gráfico 27 (A) - Concentração do Fósforo total registrada por ponto de amostragem para os tribu-
tários da UHMA.
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Gráfico 27 (B) - Concentração do Fósforo total registrada por ponto de amostragem para os pontos 
do reservatório da UHMA.

3.2. íNDICES

• Índice de Qualidade da Água - IQA

O Índice de Qualidade da Água foi desenvolvido em 1970 pela 
“National Sanitation Foundation”, dos Estados Unidos e adapta-
do pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São pau-
lo. O IQA incorpora nove variáveis consideradas relevantes para 
a avaliação da qualidade das águas, tendo como determinante 
principal a sua utilização para abastecimento público. O cálculo 
do IQA determina a qualidade das águas brutas de rios, variando 
numa escala de 0 a 10, conforme segue:

Na Tabela 13 são apresentados os valores da classificação do 
IQA para os pontos monitorados durante o período entre janeiro 
e dezembro/2011.
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O índice de Qualidade da Água - IQA médio para o período foi de 
81, de classificação ÓTIMA. O ponto 09 apresentou o pior índice, 
com média de 71, de classificação BOA. As descargas do tribu-
tário Inhandava são a justificativa para esta classificação. Os 
demais pontos apresentaram IQA médio semelhante entre 82 e 
84. Vale ressaltar ainda que os piores índices foram encontrados 
nos meses de junho e agosto, assim como ocorreu no ano de 
2010. O aumento das concentrações de Fósforo Total, Nitrogênio 
Total, Coliformes Fecais e DBO, além da Turbidez, a partir das 
descargas dos tributários, são os principais responsáveis pela 
redução do IQA nestes períodos (Tabela 14).

tabela 14 - Histórico do IQA dos pontos de monitoramento da UHMA.

• Índice de Qualidade da Água de Reservatório - IQAR

O índice de Qualidade de Água de Reservatórios (IQAR) foi cria-
do pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP para verificar a de-
gradação da qualidade da água dos reservatórios.

Para o cálculo do IQAR são utilizadas 9 variáveis: déficit de oxi-
gênio dissolvido, clorofila-a, fósforo total, profundidade secchi, 
demanda química de oxigênio, tempo de residência do reserva-
tório, nitrogênio inorgânico total, cianobactérias e profundidade 
média. 

Cada variável recebe um peso em função do seu nível de impor-
tância para a avaliação da qualidade da água do reservatório. As 
seis classes de qualidade da água estabelecidas, segundo seus 
níveis de comprometimento, são apresentadas na Tabela 15.
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tabela 15 - Classificação do IQAR , segundo IAP (2002).

Na Tabela 16 são apresentados os valores da classificação do 
IQAR para os pontos monitorados durante o período entre janei-
ro e dezembro/2011.

O IQAR médio para o período foi 3,37, enquadrando o reser-
vatório da UHMA na Classe III: Moderadamente degradado. Os 
piores índices foram verificados para as campanhas de junho, 
justamente quando ocorreu a homogeneização das águas na 
coluna d’água do reservatório, com a desestratificação ocorri-
da nos meses de outono e inverno. No período avaliado o IQAr 
apresenta-se bom, inclusive com registros de Classe II para a 
campanha de junho (pontos 03, 04 e 08).

Conforme a metodologia de cálculo do IQAR, os reservatórios 
das classes I, II e III apresentam qualidade de água compatível 
ao abastecimento doméstico após tratamento convencional (di-
ferente das classes IV, V e VI que apresentam qualidade da água 
imprópria para consumo humano). Além disso, os parâmetros 
analisados para estes corpos d’água encontram-se dentro dos 
padrões da legislação para a proteção da vida aquática. 
Desta forma a qualidade das águas da UHE Machadinho é com-
patível com usos múltiplos, incluindo-se o abastecimento do-
méstico após tratamento convencional, reflexo das suas boas 
condições, mesmo considerando-se o aporte de nutrientes e 
cargas orgânicas provenientes da ocupação antrópica da bacia 
hidrográfica onde está inserido, em especial a falta de sistema 
de saneamento básico e o uso indiscriminado de fertilizantes na 
agricultura.
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tabela 16 - Histórico do IQAR dos pontos do reservatório da UHMA.

• Índice de Estado Trófico – IET

Na Tabela 5-III e Figura 5-I são apresentadas às classificações 
pontuais para a relação conjunta de trofia entre Fósforo e Cloro-
fila, o Índice de Estado Trófico Médio. Através destas ilustrações 
podemos verificar que não houve grande variação em todos os 
pontos monitorados, sendo possível se constatar que as maiores 
médias foram verificadas para a campanha realizada no mês 
de junho. Isto se deve ao fato de que neste período ocorreu a 
mistura da coluna d’água, com a quebra da estratificação que 
predominou nos meses de primavera e verão, e que consequen-
temente permite a incorporação de nutrientes, como o Fósforo 
acumulado em zonas mais profundas do reservatório, onde se 
verifica elevadas concentrações.

O IET médio de todos os pontos, para todas as campanhas, não 
sofreu grande variação, estando os valores encontrados entre 46 
e 64, com a maioria dos pontos variando dentro da classificação 
Oligotrófico. Assim, para a média de todos os pontos a classifi-
cação é de Oligotrófico, com valor de 52.

é importante salientar, que durante o período monitorado o grau 
de trofia foi mais elevado para alguns pontos, como no caso dos 
pontos 06 na campanha de abril e do ponto 07 na campanha de 
junho, onde se registrou condição de Supereutrófico e Eutrófico, 
respectivamente. Nos dois casos, a elevação da concentração de 
fósforo está associada ao período de quebra da estratificação ou 
a descargas pontuais de fontes poluidoras associadas ao regime 
de precipitações pluviométricas que proporcionam a entrada de 
material alóctone ao corpo do reservatório.
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Classificação do estado trófico segundo índice de Carlson (Lamparelli, 2004)

Histórico do Índice de Estado Trófico Médio (Lamparelli, 2004)

Gráfico 28 - Histórico do Índice de Estado Trófico Médio (Calrson, 1985).

3.3.COMUNIDADES BIOLÓgICAS

• Fitoplâncton

a) Análise da ocorrência do fitoplâncton

Na composição das comunidades fitoplanctônicas identificadas 
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nas 3 campanhas de monitoramento consideradas nessa aná-
lise destacam-se em termos de ocorrência total as classes das 
Bacillariophyceae (38%), Chlorophyceae (33%), Cryptophyceae 
(8%) e Cyanophyceae (6%) (Gráfico 29).

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

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

O conjunto dos dados de ocorrência indica que para o reserva-
tório da UHMA predominam espécies de algas características de 
ambientes oligotróficos e até mesotróficos, com baixos níveis de 
nutrientes disponíveis para o desenvolvimento elevado do cres-
cimento das comunidades fitoplanctônicas. Essas características 
são apresentadas na análise da variação dos parâmetros físico-
químicos, que analisam a qualidade das águas e os níveis de 
trofia das águas dos pontos monitorados localizados no corpo do 
reservatório e em seus principais tributários.

Gráfico 29 - Ocorrência Total (%) do Fitoplâncton por classe, para o reservatório da UHMA, de janeiro 
a dezembro de 2011.
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b) Análise da abundância do fitoplâncton

A análise dos resultados das 3 campanhas realizadas no período 
demonstra que as maiores abundâncias totais ocorreram para 
as campanhas dos meses de abril e outubro. Destaca-se que na 
campanha de abril foi registrada a maior abundância total de 
todo o período analisado, com um número 15.437.707,44 ind./L. 
Em termos de abundância por ponto destacam-se os pontos 03, 
04, 06, 07 e 08, onde se registrou valores elevados de abun-
dância para o período. Quanto à abundância total por classe ta-
xonômica, como já observada na análise da ocorrência, ocorreu 
no período analisado à predominância de espécies da classe Ba-
cillariophyceae, seguida pela classe das Chlorophyceae, e pela 
classe das Cryptpphyceae e Cyanophyceae (Gráfico 30).

Gráfico 30 - Abundância Total (%) do fitoplâncton por classe, para o reservatório da UHMA, de janeiro 
a dezembro de 2011.

c) Análise da diversidade do fitoplâncton

A análise dos dados relativos às campanhas de abril junho e ou-
tubro de 2011 permite colocar que para o reservatório da UHMA 
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. para o pe-
ríodo analisado observa-se a variação do índice de diversidade 
entre 1,92 (junho - Ponto 03) e 4,17 bits/ind. (outubro – Ponto 
09) (Tabela 18 e Gráfico 31).

Quanto à diversidade por ponto de amostragem destacam-se 
para o período analisado, os índices considerados elevados re-
gistrados para a campanha de outubro, que registrou os índices 
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de diversidade mais elevados para o período analisado, notada-
mente para os pontos 02, 03, 05, 08 e 09. 

tabela 18 - Diversidade do fitoplâncton por ponto de amostragem no reservatório da UHMA, de 
janeiro a dezembro de 2011.

Gráfico 31 - Índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para o fitoplâncton do reservatório da 
UHMA.

• Zooplâncton

a) Análise da Ocorrência do zooplâncton

Na composição das comunidades zooplanctônicas identifica-
das somente na campanha realizada em abril, destacam-se em 
termos de ocorrência total os grupos taxonômicos dos Rotífera 
(51%) e dos Cladocera (21%) (Gráfico 32).
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O grupo zooplanctônicodos Rotífera é reconhecido por organis-
mos 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 campa-
nha, notadamente nos pontos 03, 07 e 09. 

Os cladocera são representados por organismos típicos de am-
bientes lacustres preferencialmente de oligo a mesotróficos.

O conjunto dos dados de ocorrência indica que para o reserva-
tório da UHMA predominam espécies de zooplâncton caracte-
rísticas 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 da UHE Machadinho, que o identificam como um 
típico reservatório de rio, com grande extensão longitudinal e 
significativa influência das vazões afluentes na dinâmica da co-
luna d’água do corpo lacustre do reservatório.

Gráfico 32 - Registros de ocorrência do zooplâncton no reservatório da UHMA para 2011.

b) Análise da abundância do zooplâncton

A análise dos resultados demonstra que a abundância total para 
a campanha de abril foi de 699.455,00 ind./L. Em termos de 
abundância por ponto destacam-se os pontos 03 e 09, onde 
na campanha de abril foi registrada a maior abundância total 
por ponto de coleta, com respectivamente 193.293,00 ind./L e 
325.248,00 ind./L (Gráfico 33).
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Quanto à abundância total por grupo taxonômico ocorreu no 
período analisado à predominância de espécies do grupo dos 
rotifera, que apresentou a maior abundância total do período 
analisado para o ponto 03, seguida pelo grupo dos protozoa. 
As menores abundâncias foram registradas para os pontos 02 
e 10.

Gráfico 33 - Abundância total (ind/ml-2) do zooplâncton, para o reservatório da UHMA, para o ano 
de 2011.

c) Análise da diversidade do zooplâncton

A análise dos dados da campanha de abril permite colocar que 
para o reservatório da UHMA ocorre uma diversidade considera-
da de média a alta, que de acordo com a análise dos dados de 
abundância total ocorre com predominância de um grupo taxo-
nômico, o dos Rotífera.

para a campanha de abril observa-se a variação do índice de 
diversidade entre 3,2 (ponto 04) e 3,84 bits/ind. (ponto 03). O 
padrão de variação é o mesmo observado para o fitoplâncton, 
pois o crescimento do zooplâncton, seu comportamento migra-
tório vertical na coluna d’água e sua diversidade espacial estão 
intimamente relacionados à presença do fitoplâncton que consti-
tui-se no seu principal alimento (Tabela 19 e Gráfico 34).

O conjunto dos dados de ocorrência e abundância, e da diversi-
dade no período indicam que para o reservatório da UHMA pre-
dominam espécies de zooplâncton característicos de ambiente 
fluvial, ou com forte influência fluvial na dinâmica lacustre, com 
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baixos níveis de nutrientes disponíveis para o desenvolvimento 
do ciclo de vida das espécies, o que é reforçado quando se ob-
serva as características morfométricas do reservatório da UHMA, 
que o identificam como um típico reservatório de rio, com gran-
de extensão longitudinal e significativa influência das vazões 
afluentes na dinâmica da coluna d’água do corpo lacustre do 
reservatório. 

tabela 19 - índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para o Zooplâncton do reservatório da 
UHMA. 

Gráfico 34 - índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para o Zooplâncton do reservatório da 
UHMA.

• Macroinvertebrados Bentônicos 

a) Análise da Ocorrência dos Macroinvertebrados Bentônicos

Na composição das comunidades identificadas nas 4 (quatro) 
campanhas destacam-se em termos de ocorrência total os gru-
pos taxonômicos dos Diptera (47%). O maior número de grupos 
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taxonômicos ocorreu para a campanha de abril, onde o grupo 
dos Diptera predominou em termos de ocorrência, com o maior 
número de táxons, seguido pelo grupo dos Oligochaeta (21%) 
(Gráfico 35).

O grupo dos Dipteros é reconhecido por serem organismos típi-
cos de ambientes aquáticos, sendo que em condições eutróficas, 
apresenta uma frequência alta de indivíduos, indicativa da dete-
rioração da qualidade dos habitats. São utilizados como organis-
mos bioindicadores da qualidade ambiental dos ambientes aquá-
ticos. Caracterizou-se como o grupo taxonômico mais frequente 
em termos da ocorrência total de táxons para as campanhas 
analisadas, notadamente nos pontos 03, 05 e 11.

Gráfico 35 - Registros de ocorrência dos invertebrados bentônicos no reservatório da UHMA no pe-
ríodo analisado.

b) Análise da abundância dos invertebrados bentônicos

Na composição das comunidades dos invertebrados identificadas 
nas 4 (quatro) campanhas analisadas destacam-se em termos 
de abundância total os grupos taxonômicos da Classe dos Dip-
tera. O maior número de grupos taxonômicos ocorreu para a 
campanha de abril, onde o grupo dos Dípteros predominou em 
termos de abundância. A análise dos resultados demonstra que 
as maiores abundâncias totais ocorreram para as campanhas de 
abril, onde foi registrada a maior abundância total de todo o pe-
ríodo analisado, com um número de 125 ind./m² (Gráfico 36).
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Quanto à abundância por ponto de amostragem destacam-se 
os pontos 03, 05 e 09, onde se obteve os maiores registros de 
abundância de indivíduos, principalmente para os Dipteras e Oli-
gochaeta. 

O conjunto dos dados de abundância também indica que para o 
reservatório da UHE Machadinho predominam espécies de ma-
croinvertebrados característicos de ambiente fluvial, ou com for-
te 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 da UHMA definem zonas litorâneas onde predo-
minam substratos duros, de difícil desenvolvimento das comuni-
dades de macroinvertebrados.

Gráfico 36 - Abundância relativa total dos invertebrados bentônicos no reservatório da UHMA para as 
campanhas do período analisado. 

c) Análise da diversidade dos invertebrados bentônicos

A análise dos dados permite colocar que para o reservatório da 
UHMA ocorre uma diversidade considerada muito baixa, que de 
acordo com a análise dos dados de abundância total ocorre com 
predominância de um grupo taxonômico, o dos Diptera. para o 
período analisado observou-se uma variação do índice de diver-
sidade entre 0,58 (ponto 09 - abril) e 2,16 bits/ind. (ponto 05 
- julho) (Tabela 20 e Gráfico 37). 
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tabela 20 - índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para os invertebrados bentônicos do 
reservatório da UHMA.

Gráfico 37 - índice e diversidade de Shannon Wiener obtido para os invertebrados bentônicos do 
reservatório da UHMA.

4 CONsideraÇÕes fiNais

O índice de Qualidade da Água - IQA médio para o período 
2011 foi de 81, de classificação ÓTIMA.

O índice de Qualidade da Água do Reservatório - IQAR médio 
para o período foi 3,37, enquadrando o reservatório da UHE Ma-
chadinho na Classe III: Moderadamente degradado.

O Índice de Estado Trófico - IET médio de todos os pontos, para 
todas as campanhas, não sofreu grande variação, estando os 
valores encontrados entre 33,90 (ponto 03) e 39,10 (ponto 04), 
com os valores das médias variando dentro da classificação Ul-
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traoligotrófico. Assim, para a média de todos os pontos a classi-
ficação é de Ultraoligotrófico, com valor de 37,60, caracterizan-
do baixas concentrações de poluentes.

Na área da bacia de contribuição do reservatório da UHE Macha-
dinho, o embasamento geológico se caracteriza pelo predomí-
nio em superfície de rochas basálticas da formação serra geral. 
Os usos que se destacam na área da bacia, estão relacionados 
principalmente, ao desenvolvimento da agropecuária, com o uso 
intensivo de fertilizantes, corretivos e defensivos orgânicos e 
químicos; e a ocupação humana caracterizada pela presença de 
vilas e cidades de pequeno e médio porte, com produção reduzi-
da de resíduos e de efluentes.

Com relação aos resultados obtidos para os 3 pontos monitora-
dos (pontos 03, 06 e 07), segundo os valores de referência do 
CONAMA (CCME), pode-se observar preliminarmente que para a 
maioria dos metais analisados a concentração obtida se situou 
Abaixo de TEL (Threshold Effect Level), ou seja concentrações 
abaixo deste valor são “raramente associadas a efeitos biológi-
cos adversos”. De acordo com a classificação de poluição de se-
dimentos desenvolvida pela U. S. EpA, a maioria das concentra-
ções dos metais analisados obtidas, se encontrou na Categoria 
“Não poluídos”. 



1. iNtrOduÇÃO 

em 2011 o monitoramento sistemático das macrófitas aquáticas 
foi realizado pela equipe de Fiscalização Ambiental e Sociopatri-
monial da UHE Machadinho, em todos os pontos recomendados 
pelo Plano de Manejo das Macrófitas Aquáticas do Reservatório, 
elaborado pela FUNEp em setembro de 2002. 

2. atiVidades deseNVOlVidas 

as vistorias são realizadas em 3 trechos do reservatório da 
UHE Machadinho conforme apresentado na Figura 29. para rea-
lizar as vistorias foi percorrido todo o perímetro do reservatório 
via fluvial, procurando identificar possíveis focos de proliferação 
de macrófitas na lâmina da água e região marginal.

3. resultadOs

as vistorias programadas para monitoramento das macrófitas 
aquáticas na área do reservatório da UHE Machadinho e os re-
sultados estão apresentados na Quadro 1. 

As Figuras apresentam as áreas de monitoramento a partir das 
vistorias efetuadas no ano de 2011.

4. CONsideraÇÕes fiNais

Como resultado das vistorias efetuadas em 2011, pode-se con-
cluir que até este momento o reservatório da UHE Machadinho 
encontra-se livre da ocorrência de macrófitas aquáticas.

MONITORAMENTO E CONTROLE
DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS

CONDICIONANTE 2.22 DA
LO Nº.160/2001  - RETIFICAÇÃO
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figura 29 – Trechos do reservatório da UHE Machadinho vistoriados para o monitoramento das ma-
crófitas aquáticas.

Quadro 1 - Vistorias para Monitoramento e Controle de Macrófitas Aquáticas, realizadas em 2011
Fonte: Lago Azul Consultoria.
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figura 30 - Vistoria no rio Tigre 
realizada em fevereiro de 2011.

figura 31 - Vistoria no Rio Marmeleiro 
realizada em maio de 2011.

figura 33 - Vistoria no Rio Marmeleiro 
realizada em novembro de 2011.

figura 32 - Vistoria no Rio Canoas 
realizada em agosto de 2011.





MONITORAMENTO E MANEJO
DA ICTIOFAUNA

1. iNtrOduÇÃO

O presente relatório é resultado das atividades desenvolvidas 
no projeto de Monitoramento e manejo da ictiofauna na área 
de influência do reservatório da UHE Machadinho no período de 
janeiro a dezembro de 2011, realizado pelo Laboratório de pes-
quisas de Água Doce – LApAD da Universidade Federal de Santa 
Catarina.

O Consórcio Machadinho, em parceria com a Tractebel Energia e 
o Consórcio Itá, assinou convênio através do qual foi viabilizado 
o apoio financeiro ao LAPAD para sua ampliação, com implan-
tação de laboratório para nutrição de peixes, processamento de 
material biológico e reprodução de peixes.

2. atiVidades deseNVOlVidas 

durante o ano de 2011 foram realizadas quatro campanhas 
para o monitoramento da ictiofauna na área de influência do re-
servatório da UHE Machadinho. As coletas foram realizadas em 
diferentes pontos buscando amostrar os diferentes ambientes 
formados pelo represamento do rio (Figura 34),sendo distribu-
ídos a montante do reservatório (Bg), em áreas de transição 
entre o ambiente lótico e lêntico (B, C, MR), no corpo do reser-
vatório (Z, F), numa área a jusante da barragem (MT) e no pri-
meiro tributário situado a jusante (L). Um novo ponto de coleta 
foi amostrado na primavera de 2011, denominado pMo e que se 
localiza no rio pelotas a montante da foz com o rio Canoas. Este 
ponto (pMo) substituiu o ponto Bg, pois o mesmo não se revelou 
um ponto de concentração de peixes migradores.

CONDICIONANTE 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 DA
LO Nª 160/2001 - RETIFICAÇÃO
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figura 34 - Localização dos pontos de coleta na área de influência do reservatório da UHE Macha-
dinho.

As amostragens foram realizadas utilizando-se redes de arrasto, 
tarrafa, espinhel e redes de malha simples e feiticeira (Figura 
35), com diferentes tamanhos de malha, buscando-se avaliar 
a comunidade de peixes tanto quantitativa quanto qualitativa-
mente.

A análise dos dados de captura em termos de número de indiví-
duos e de biomassa foi realizada com base na captura por unida-
de de esforço (CpUE) por 100 m2 de rede, sendo excluídas dessa 
análise as redes travessia e de arrasto, e o espinhel.
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Junto com as coletas de peixes adultos e juvenis, também foram 
realizadas amostragens de ovos e larvas de peixes. para essas 
amostragens foram utilizados dois tipos de equipamentos: uma 
rede de plâncton do tipo cônico-cilíndrica e armadilhas lumino-
sas (Figura 36).

As coletas planctônicas ficaram restritas aos pontos lóticos e se-
milênticos onde os equipamentos de arrasto apresentam maior 

figura 35 - Instalação dos petrechos de pesca (espinhel, rede simples e feiticeira) duran-
te uma das campanhas de monitoramento da ictiofauna da UHE Machadinho.

figura 36 - Equipamentos de amostragem de ictioplâncton utilizados no último período 
reprodutivo: a rede cilindro-cônica para coletas pelágicas e a armadilha luminosa para 
coletas litorâneas e de fundo.                                    
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eficiência. As redes de plâncton foram utilizadas em arrastos ho-
rizontais realizados próximos à superfície da água, com duração 
de 15 minutos, com o barco em baixa velocidade. Um fluxôme-
tro foi acoplado na boca da rede para obtenção do volume de 
água filtrada. Já o uso de armadilhas luminosas foi testado em 
todos os pontos da área de influência da UHE Machadinho.

Todo o material coletado foi acondicionado em frascos de polie-
tileno e conservado em formol 4%. No laboratório, os ovos e as 
larvas foram separados do restante do material sob microscópio 
estereoscópico em placa de acrílico do tipo Bogorov. Após a se-
paração dos ovos e das larvas do restante do plâncton, estas 
foram quantificadas e depois identificadas com bibliografias re-
ferentes à identificação de larvas de peixes brasileiros.

Para diagnosticar a produção pesqueira na região de influência 
do reservatório da UHE Machadinho, foram selecionados pesca-
dores que representam a pesca no reservatório, provenientes 
dos dois estados que divisam com o rio Uruguai (SC e RS).  Os 
municípios envolvidos em Santa Catarina foram piratuba, Capin-
zal, Zortéa e Celso Ramos e no Rio grande do Sul, Maximiliano 
de Almeida, Machadinho, Barracão e São José do Ouro.

Todos os pescadores selecionados foram cadastrados e instru-
ídos quanto à importância do projeto, bem como da sua par-
ticipação para a reprodução fidedigna da atividade pesqueira 
da região. Sendo fornecida, para cada participante, uma ficha 
de coleta para a descrição de suas capturas mensais (biomassa 
de cada morfo-espécie). O pescado capturado foi agrupado em 
morfo-espécies de acordo com a nomenclatura utilizada na re-
gião. O recolhimento das fichas e esclarecimento de dúvidas foi 
realizado bimestralmente, sendo os dados de captura inseridos 
em base computadorizada para posterior análise.

Quanto às ações de estocagem,  devem ser sempre tomadas 
com muita cautela tendo em vista que a falta de cuidado e con-
trole nessas ações pode gerar impactos irreversíveis sobre o ic-
tiofauna local, seja com a introdução de espécies não-nativas ou 
com a soltura de indivíduos com baixa qualidade genética.

Foi realizada mais uma soltura experimental no lago de Macha-
dinho no dia 30 de março de 2011. Foram soltos 1500 peixes 

CONDICIONANTE 2.20 DA LO Nº. 160/2001 - RETIFICAÇÃO



 

USINA HIDRELÉTRICA MACHADINHO
MONITORAMENTO E MANEJO DA ICTIOFAUNA 105

marcados, sendo 1000 piavas Leporinus obtusidens, 300 suruvis 
Steindachneridion scriptum e 200 dourados Salminus brasilien-
sis. Nesta soltura, um novo método de marcação de peixes foi 
utilizado, que consiste no uso da oxitetraciclina, uma substância 
química que deixa uma marca de cor amarela ao redor das es-
truturas ósseas (vértebras e otólitos) e nas escamas dos peixes. 
por ser um tipo de marcação duradoura, a partir desse estudo 
também será possível acompanhar o crescimento dos peixes ao 
longo do tempo. Informações importantes para subsidiar o ma-
nejo dos recursos pesqueiros do reservatório de Machadinho.
 
Nesse sentido, diversos estudos estão sendo feitos pela equipe 
do LApAD para garantir a variabilidade genética dos lotes de 
peixes que serão utilizados nos programas de repovoamento e 
viabilizar o monitoramento das ações de estocagem através da 
marcação dos indivíduos soltos.

Cabe ressaltar que após a realização do repovoamento é fun-
damental a avaliação continua dos resultados, tanto através da 
pesca experimental, quando do acompanhamento das ativida-
des pesqueiras artesanais.

No que se refere ao desenvolvimento de tecnologia de cultivo 
das espécies nativas da bacia do rio Uruguai, as atividades du-
rante o ano de 2011 estiveram concentradas na reprodução in-
duzida de diferentes espécies migradoras do rio Uruguai, além 
do desenvolvimento de experimentos referentes a determinação 
das condições ideais para o cultivo.

No último ano, o LApAD também buscou ampliar o número de 
indivíduos que compõem o banco in vivo de peixes nativos do rio 
Uruguai, aumentando o esforço de captura de espécies ameaça-
das da região do Alto rio Uruguai.

3. resultadOs

3.1 MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA

Durante as campanhas de monitoramento da ictiofauna do ano 
de 2011 foram registradas 59 espécies, distribuídas em seis or-
dens e quinze famílias e capturados durante esse período 5718 
exemplares, com uma biomassa total de 411,79 kg.
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A análise da captura por unidade de esforço (CpUE) mostrou 
uma grande variação, tanto em número quanto em biomassa 
nas distintas estações do ano, no entanto, diferente do observa-
do nos anos anteriores quando as maiores capturas ocorreram 
na primavera, a maior captura neste período ocorreu na estação 
de verão.

Semelhante aos anos anteriores, a maior biomassa de peixes 
foi observada no trecho situado à montante do reservatório de 
Machadinho, no ponto Bg, seguido do ponto de jusante MT. Em 
ambos os locais é possível encontrar uma grande abundância 
de espécies sedentárias de médio e pequeno porte, tais como 
as do gênero Oligosarcus e Astyanax. Além destas, espécies de 
bagre de médio porte que realizam curtas migrações tais como 
o mandi-beiçudo Iheringichthys labrosus e o pintado-amarelo Pi-
melodus maculatus também se concentram nestes locais devido 
a presença de uma barragem rio acima, que impede a migração 
ascendente.

Novamente neste ano foi observada uma grande abundância de 
indivíduos de médio porte nos pontos amostrais situados no am-
biente formado pelo corpo do reservatório (F e Z) e de transição 
(B, C e pMo), principalmente da voga Schizodon aff. nasutus e 
o peixe-cachorro Acestrorhynchus pantaneiro. No entanto, nes-
te ano de amostragem o pintado-amarelo Pimelodus maculatus 
se destacou pela grande abundância nas capturas no ponto Bg 
(Figura 37), localizado a montante da área do reservatório de 
Machadinho. Nos pontos de jusante do reservatório (MT e MR), 
o peixe-cachorro O.jenynsii, o cascudo Cf. Rhinelepis e o trairão 
H. lacerdaeforam os mais abundantes; enquanto no rio Ligeiro 
(tributário a jusante da barragem de Machadinho), além da voga 
S. nasutus, destaca-se também a presença em grande abundân-
cia do cascudo Loricariichthys anus, da traíra H. lacerdae e do 
jundiá R. quelen.

Neste ano de amostragem foi observada uma baixa participação 
das espécies migradoras de grande porte, sendo que as maiores 
capturas ocorreram no ponto localizado a jusante da barragem 
(MT). 
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3.2. DISTRIBUIÇÃO DE OVOS E LARVAS

Durante o período amostrado foram encontrados 141 organis-
mos do icitoplâncton, sendo todos larvas. Não foi constatada a 
presença de ovos durante este período de amostragem. As cap-
turas de ictioplâncton na área de influência da UHE Machadinho 
revelaram uma assembleia de larvas de peixes composta prin-
cipalmente por espécies de pequeno e médio porte, sedentárias 
ou que realizam curtas migrações reprodutivas. A presença de 
larvas de espécies migradoras nas amostras do ictioplâncton, 
durante o período em estudo, esteve restrita as larvas da piava 
Leporinus obtusidens encontradas no ponto situado em Marceli-
no Ramos durante a primavera.

A presença de larvas de espécies migradoras de grande porte 
no ponto Marcelino Ramos, indica a existência de desova desta 
espécie nas proximidades, provavelmente no rio do peixe. A re-
produção desta espécie foi registrada após elevada precipitação 
pluviométrica e vazão de água acontecida no mês de outubro de 
2011. Essa informação apresenta enorme importância para fu-
turas ações de manejo ambiental da região e é semelhante aos 
resultados verificados para dourado e grumatão.

figura 37 – Biometria de pintado-amarelo Pimelo-
dus maculatus, espécie bastante abundante duran-
te o ano de 2011.
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3.3. AVALIAÇÃO DA pRODUÇÃO pESQUEIRA

Em atendimento à condicionante 2.18 da LO 160/2001 – Retifi-
cação foi realizada a avaliação da produção pesqueira. A pesca 
no reservatório de UHE Machadinho no ano de 2011 contou com 
a colaboração de 48 pescadores que no geral caracterizam-se 
pela pescaria de subsistência, realizada principalmente com uso 
de linha de mão. Do contingente de pescadores cadastrados, a 
grande maioria não possui carteira de pesca profissional, sendo 
que a pesca não consiste na principal fonte de renda da famí-
lia. Dentre os pescadores cadastrados, o complemento da renda 
provém da comercialização de produtos de origem agrícola ou 
ainda, da prestação de serviços diários.

Foram registradas 23 morfoespécies na pesca no lago do Macha-
dinho, com destaque para as carpas, cascudos, jundiás e lam-
baris, reforçando a hipótese de melhor adaptação das espécies 
sedentárias ou migradoras de curtas distâncias nos ambientes 
lênticos. Os migradores de grande porte, como dourado, curim-
ba, piava e piracanjuba, começaram a aparecer nas pescarias 
desde 2006 e, a partir deste período, vem aumentando sua par-
ticipação ao longo dos anos, mostrando que as solturas aciden-
tais e/ou experimentais afetam a composição e abundância da 
comunidade de peixes da região.

A captura por unidade de esforço no ano de 2011 foi de 10,17 kg/
pescador/dia. Os valores de CpUE estimados para o reservatório 
de Machadinho, localizado em região subtropical e de altitude, 
foram baixos quando comparados a outros reservatórios da ba-
cia do paraná, da bacia Amazônica e bacia do São Francisco, a 
maioria deles situados em regiões tropicais e de baixa altitude.

3.4. SOLTURA EXpERIMENTAL

Após a soltura experimental realizada em março de 2011, quatro 
peixes já foram recapturados, sendo duas piavas, um dourado e 
um suruvi. As lâminas com as escamas das piavas e do dourado 
foram preparadas para confirmar a presença das marcas e foi 
possível visualizar a marca amarela em todas elas, confirmando 
serem peixes provenientes da soltura (Figura 38).

CONDICIONANTES 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 DA LO Nº. 160/2001 - RETIFICAÇÃO
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3.5. TECNOLOgIA DE CULTIVO, VARIABILIDADE gENéTICA E 
ESTOCAgEM

Em relação aos trabalhos de desenvolvimento de tecnologia de 
cultivo, foram alcançados resultados promissores no ano de 2011. 
No ano anterior (2010) havia sido obtida a primeira desova de 
piava Leporinus obtusidens de um lote F1. Nesta oportunidade 
apenas uma fêmea foi selecionada e respondeu positivamente 
a indução. Neste último ano, diversas fêmeas do mesmo lote 
F1 foram selecionadas respondendo a indução hormonal, sendo 
que de 24 fêmeas induzidas, 20 responderam positivamente a 
indução, possibilitando a produção de um elevado número de 
larvas. Estas larvas estão sendo criadas para a produção de ju-
venis que deverão ser utilizados em experimentos relacionados 
à marcação e cultivo.

Na safra 2009/2010, o LApAD também conseguiu a desova de 
uma fêmea de surubim-pintado Pseudoplatystoma corruscans. 
Através desta desova, foi possível produzir ao longo do último 
ano 15 juvenis da espécie, os quais serão incorporados ao plan-
tel de reprodutores. Este é um número importante a ser consi-
derado, visto que se trata de uma espécie ameaçada de extinção 
e que o número de reprodutores desta espécie no LApAD nunca 

figura 38 – Detalhe de escama de piava Lepo-
rinus obtusidens marcada com oxitetraciclina, 
oriunda da recaptura de um exemplar da soltura 
experimental realizada no lago de Machadinho em 
março de 2011.
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foi superior a 12 indivíduos.

Neste último ano foi ainda possível formar dois lotes de piracan-
juba Bryconorbignyanus F1 para futuras desovas. pelo fato de 
serem indivíduos produzidos a partir de casais distintos, estes 
lotes podem ser cruzados entre si para a produção de juvenis 
sem prejuízo da qualidade genética. Estes indivíduos poderão 
ser utilizados em diversos experimentos, bem como em progra-
mas de soltura. A piracanjuba é considerada uma espécie mi-
gradora criticamente ameaçada de extinção na bacia do alto rio 
Uruguai, aparecendo na lista vermelha de espécies ameaçadas 
do Brasil e do estado do Rio grande do Sul.

3.6 CONSERVAÇÃO gENéTICA In vIvO E In vItRO

De acordo com a Condicionante 2.19 da LO 160/2001 – Retifica-
ção relativa à conservação genética dos estoques das espécies 
da ictiofauna através do banco in vivo, a composição do plantel 
de peixes conta atualmente com representantes de todas as es-
pécies migradoras do alto rio Uruguai (Tabela 22).

tabela 22 - Composição atual do banco in vivo de peixes nativos do LApAD, estocados na Fazenda 
princesa do Sertão e na unidade de piscicultura da EpAgRI (UNIpIS).

*curimba sem controle de origem para produção de larvas forrageiras.

CONDICIONANTES 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 DA LO Nº. 160/2001 - RETIFICAÇÃO
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Além do banco in vivo, o LAPAD mantém amostras de sêmen 
armazenadas em nitrogênio líquido, que compõem o banco ge-
nético in vitro. Atualmente, já existem armazenadas amostras 
de sêmen de dourado, suruvi, piracanjuba, surubim-pintado e 
piava.

4. salVaMeNtO da iCtiOfauNa

a atividade de resgate e salvamento da ictiofauna é realiza-
da pela equipe local da UHE Machadinho desde o ano de 2002, 
com o objetivo de efetuar o salvamento de peixes a jusante do 
barramento, que dependem do fluxo de água para sobrevive-
rem, devido às manobras de operação da usina. Os tipos de 
manobras operativas que geram vistorias para eventual resgate 
são: fechamento parcial ou total do vertedouro, manobras de 
comutação de máquinas(funcionamento como gerador ou con-
sumidor de energia), parada de geração, drenagem do poço de 
sucção e esgotamento. Além disso, são resgatados peixes que 
encontram-se presos em redes de pesca clandestina.

A equipe responsável pelo salvamento monitora continuamente 
a área de influência para a ictiofauna, compreendida entre o 
eixo do barramento até 6 km à jusante, no rio Uruguai (limite 
estipulado pela portaria Ibama Nº 92/2000 de 23 de novembro 
de 2000).

No período, foram realizadas 232 inspeções, sendo que em 212 
destas, não houve ocorrência (Gráfico 38).

Para essas operações foram emitidos os respectivos Registros de 
Ocorrência, vinculados aos procedimentos do Sistema Integrado 
de gestão (SIg), da UHE Machadinho.

CONDICIONANTES 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 DA LO Nº. 160/2001 - RETIFICAÇÃO
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Gráfico 38 – Número de vistorias em 2011, com e sem ocorrência de resgate de peixes.

Durante o ano de 2011 foram efetuadas 20 operações de salva-
mento e resgate de ictiofauna. As operações foram motivadas 
por quatro eventos, sendo eles:

• Manobra de Vertedouro.

• Manobras de máquinas (Comutação gerador/ compensação).

• Redes de pesca.

• Drenagem tubo sucção.

O Gráfico 39 indica a quantidade de operações referentes a estes 
eventos.

Gráfico 39 – Quantidade de operações efetuadas e eventos relacionados.



 

USINA HIDRELÉTRICA MACHADINHO
MONITORAMENTO E MANEJO DA ICTIOFAUNA 113

O Gráfico 40 demonstra as espécies identificadas nas operações 
de resgate e salvamento, indicando também o percentual de 
operações em que elas foram encontradas:

Gráfico 40 – Percentual de operações em que as espécies descritas foram encontradas.

No período de abrangência desse relatório também foram reali-
zadas as seguintes atividades:

• Acompanhamento das manobras de operação e vistorias nas 
margens do rio.

• Orientação aos pescadores quanto às áreas de restrição a pes-
ca, segundo portaria do IBAMA n° 92/2000 e Instrução normati-
va do IBAMA n° 193/2008.

• Acompanhamento das atividades de campo junto com a equipe 
técnica do LApAD, responsável pelo programa de Monitoramento 
da Ictiofauna.

As figuras abaixo apresentam as atividades de salvamento da 
ictiofauna na área imediatamente a jusante da UHE Machadinho 
e de soltura de peixes salvos em operação resgate.
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figura 39a

Figura 39B

figura 39C
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figura 39d

figura 39e

figura 39f





MONITORAMENTO 
HIDROMETEOROLÓGICO

1. iNtrOduÇÃO

este monitoramento mostra o comportamento hidrológico mé-
dio mensal verificado na bacia do rio Uruguai junto à barragem 
da UHE Machadinho durante o ano de 2011. 

2. atiVidades deseNVOlVidas

as atividades de monitoramento hidrometeorológico compre-
endem a medição dos dados hidrológicos de vazões afluentes, 
vazões defluentes (turbinada, somada a vazão vertida) e o ar-
mazenamento em percentual do volume útil.

3. resultadOs

Na Tabela 23 são apresentados os dados hidrológicos para o 
período. Já os gráficos a seguir apresentam o nível do reservató-
rio, a vazão turbinada e a vazão vertida durante o ano de 2011.

tabela 23 – Dados hidrológicos da UHE Machadinho para o ano de 2011

CONDICIONANTE 2.15 DA
LO NO.160/2001 - RETIFICAÇÃO

480,00
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Gráfico 41 - Nível (m) do reservatório da UHE Machadinho em 2011.

Gráfico 42 – Vazão turbinada (m³/s) medidos na UHE Machadinho em 2011.

Gráfico 43 – Vazão vertida (m³/s) medidos na UHE Machadinho em 2011.

 

4. CONsideraÇÕes fiNais

O ano de 2011 apresentou condições hidrológicas favoráveis, 
com vazões bastante elevadas, principalmente no período de 
julho a setembro, onde para o controle do nível máximo do re-
servatório foi necessário manter o vertedouro com suas compor-
tas abertas durante setenta dias ininterruptos, sendo observada 
a vazão máxima histórica vertida com 14.566m³/s, em 30 de 
agosto 2011. 

Devido boa disponibilidade hídrica na bacia do rio Uruguai, du-
rante vários meses o armazenamento no reservatório da Usina 
Machadinho permaneceu acima de 90% de sua capacidade má-
xima de acumulação de água.  por conta disto, e da disponibili-
dade das máquinas, foi registrado um marco histórico de gera-
ção, sendo sido alcançado o recorde anual com uma produção 
de 7.214,83 GWh. 



 

RESTAURAÇÃO
ECOLÓGICA

1. restauraÇÃO eCOlÓgiCa das Áreas dO aNtigO 
CANTEIRO DE OBRAS

1.1 INTRODUÇÃO

O projeto de Restauração Ecológica iniciou em 2010, com o de-
senvolvimento de uma série de atividades que visam promover 
o processo de recuperação natural das áreas do antigo canteiro 
de obras da Usina Hidrelétrica Machadinho. 

O principal objetivo do projeto é a restauração ecológica das 
áreas, as quais encontram dificuldades no processo de sucessão 
desde a primeira intervenção realizada em 2000 devido, prin-
cipalmente, à presença marcante de braquiária. para tanto, o 
projeto compreende a realização de uma série de atividades que 
buscam promover e acelerar o processo de recuperação natural 
das 21 áreas do antigo canteiro que totalizam 43,4 hectares.

1.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Em 2011 foi realizado o plantio das mudas previsto para as áre-
as do projeto, além de uma reavaliação do estado de recupera-
ção das áreas ocorrida em março de 2011.

As atividades do período foram divididas em: (i) plantio de mu-
das, (ii) avaliação da cobertura verde por leguminosas, (iii) apli-
cação de dessecante químico, (iv) avaliação da taxa de sobrevi-
vência das mudas, (v) definição de atividades complementares 
e (vi) início das atividades complementares.

CONDICIONANTES 2.12 E 2.13 DA
LO Nª 160/2001 - RETIFICAÇÃO
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1.3 RESULTADOS

• Plantio de mudas

Em 2011 foram plantadas cerca de 25.000 mudas, conforme 
indicado na Tabela 24. A abertura de covas foi dificultada, em 
algumas áreas, devido ao solo pedregoso de difícil manipulação. 
Em vista do diagnóstico realizado em campo, foi necessário al-
guns ajustes no número de mudas previstas no projeto. 

tabela 24 - Relação das 21 áreas e das respectivas quantidades de mudas plantadas.

• Avaliação da cobertura verde por leguminosas

Em março de 2011 foi realizada uma ampla vistoria nas 21 áreas 
para averiguação do estado de desenvolvimento das legumino-
sas semeadas em novembro de 2010. O desenvolvimento foi 
bem intenso em alguns locais, porém desigual sobre as áreas. A 
Figura 40 demonstra o resultado observado em março de 2011.

CONDICIONANTES 2.12 DA LO Nº. 160/2001 - RETIFICAÇÃO
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figura 40 - percentual médio de germinação das leguminosas nas áreas de restauração do antigo 
canteiro de obras, com os valores de desvio padrão, máximo e mínimo encontrados.

As leguminosas continuaram se desenvolvendo bem nas áreas 
durante todo o período de inverno, chegando a produzir semen-
tes nos locais, com posterior senescência devido ao ciclo natural 
destas espécies (Figura 41). Além das leguminosas semeadas 
(crotalarias, mucuna-cinza e feijão-guandu) (Figura 42), tam-
bém foi observada a presença de leguminosas nativas (Canava-
lia bonariensis, vicia villosa, Crotalaria incana, Indigofera suffru-
ticosa), com destaque a Canavalia bonarienesis (Figura 43). 
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figura 41 – Vista geral das 
leguminosas em floração
nas margens da área 20. 

Junho 2011.

figura 43 - presença de Canavalia 
brasiliensis.

figura 42 – Crotalarias com bom 
desenvolvimento. Março de 2011.
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• Aplicação de dessecante químico

Durante a avaliação das leguminosas, também foram indicados 
os locais com maior cobertura de braquiária ou outras gramíneas 
invasoras (p.ex. grama-paulistinha), que pudessem comprome-
ter o desenvolvimento das mudas ou a regeneração natural de 
árvores. Após longo debate e reflexão por parte de toda a equipe 
envolvida, optou-se pela aplicação de dessecante químico em 
pontos de maior cobertura, especialmente próximos dos locais 
destinados ao plantio de mudas. A aplicação foi realizada antes 
do plantio das mudas, fato esse que ajudou a retardar o proces-
so de plantio das mesmas.

A Tabela 25 apresenta a síntese das proporções aplicadas em 
cada área, sendo que os locais específicos foram determinados 
em campo, conforme a cobertura/densidade das gramíneas. A 
dosagem recomendada foi de 1,4 kg i.a./ha de glifosato; o que 
equivale a 3 L/ha. Assim, foram aplicados 40 L de glifosato para 
contenção da braquiária e outras gramíneas invasoras. 

tabela 25 - Relação das 21 áreas e da estimativa de cobertura com braquiária (em %), indicando a 
quantidade de área para aplicação do dessecante químico. 
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• Avaliação da taxa de sobrevivência das mudas

Em agosto foi realizada a primeira avaliação da taxa de sobrevi-
vência das mudas, constatando uma baixa taxa de mortalidade: 
média de 2,96% (± 2,71) entre 16 áreas avaliadas, sendo cor-
respondente a 3,44% do total de 1.396 mudas avaliadas.

• Atividades complementares finais

Em abril de 2011 começou o planejamento para definir as etapas 
finais deste projeto, já que estava previsto o término do mesmo 
em julho de 2011 e entendeu-se que havia necessidade de novas 
intervenções para alcançarmos o objetivo de restauração destas 
áreas. Concomitante a isso, ocorreu um imprevisto na área 20, 
devido ao excesso de chuvas na região e a consequente des-
carga excessiva do vertedouro da usina (cerca de 14 mil m³/s), 
resultou na perda das mudas plantadas nos locais próximos da 
margem (Figura 44). Assim, uma série de novas atividades foi 
incluída para a recuperação desta área específica.

As principais atividades complementares foram: (1) ressemea-
dura de leguminosas e posterior roçada (na primavera e no ou-
tono); (2) manutenção dos plantios, com roçada, coroamento, 
colocação de adubo orgânico e substituição de mudas mortas; 
(3) controle de gramíneas invasoras com roçada e dessecante 
químico; e (4) controle de canais de erosão em determinadas 
áreas. Uma série de detalhes técnicos foi indicada para algu-
mas áreas em específico por apresentarem peculiaridades lo-
cais. Dentre elas, a área 20, onde foi recomendado que a forma 
de semeadura das leguminosas fosse em pequenos sulcos ou 
covas, em vez de ser a lanço, o espaçamento e a disposição das 
novas mudas que serão plantadas tem detalhes de acordo com 
a posição no relevo, o uso de espécies exclusivas para esta área 
e a colocação de barreiras de contenção da erosão para certos 
locais. 

Em dezembro foram iniciadas as atividades, fato que acarretou 
a aplicação do dessecante e ressemeadura de leguminosas em 
período não favorável de estiagem. De qualquer forma, em de-
zembro foi aplicado dessecante químico nas áreas mais críticas 
(avaliação visual em campo nas áreas 1, 4, 8 e 20) e, em segui-
da, realizada a semeadura de leguminosas de verão. Além dis-
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so, praticamente todas as mudas receberam adubação orgânica 
(cerca de 500 g por muda) e tiveram coroamento mecânico. 

1.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2011 foram plantadas cerca de 25.000 mudas na antiga área 
do canteiro de obras da UHE Machadinho, além de semeadura de 
leguminosas como crotalarias, mucuna-cinza e feijão-guandu.
 
A taxa média de mortalidade das mudas foi de 2,96%, corres-
pondendo a 3,44% do total de 1.396 mudas avaliadas.

Também foi observada a presença de leguminosas nativas nes-
sas áreas, tais como Canavalia bonariensis, vicia villosa, Crota-
laria incana, Indigofera suffruticosa o que mostra a capacidade 
de regeneração natural destas áreas.

Cabe esclarecer que a implantação do projeto de recuperação 
das áreas degradadas do canteiro de obras foi concluída em ju-
lho de 2011, e estão previstas manutenções periódicas para re-
plantios, coroamentos e controle de plantas invasoras.

figura 44 – Impacto do excesso de chuva na área 
20 do antigo canteiro de obras da UHE Machadinho. 
próximo à margem nota-se uma grande perda de 
mudas por soterramento. Novembro de 2011.
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2. restauraÇÃO eCOlÓgiCa da faiXa Ciliar dO 
reserVatÓriO 

2.1 INTRODUÇÃO

O objetivo principal deste projeto é a restauração ecológica das 
áreas de faixa ciliar, correspondentes aos 30 m de área de pre-
servação permanente (App) do reservatório da Usina Hidrelé-
trica de Machadinho. O projeto contempla elevada diversidade 
de espécies (cerca de 80 espécies nativas da região) e variada 
distribuição espacial das espécies, considerando a classificação 
de pioneiras e secundárias tardias, bem como o período de flo-
ração/frutificação ao longo do ano. O objetivo a ser alcançado 
é facilitar a restauração de processos ecológicos fundamentais 
à recuperação ambiental do ecossistema em si e sua perpetua-
ção.

As áreas destinadas à restauração florestal foram inicialmente 
caracterizadas como pastagens antrópicas (64,65 ha), capoeiri-
nhas (80,31 ha) ou áreas degradadas (3,50 ha). Ao todo, o pro-
jeto inclui 148,47 hectares de faixa ciliar do reservatório da UHE 
Machadinho. Para fins de organização, as áreas foram divididas 
em “fragmentos” chamados de IDs, sendo que um determinado 
conjunto de IDs compreende uma unidade básica de restauração 
(UBR). Ao todo, são 297 IDs reunidas em 30 UBRs.

O projeto contempla ainda técnicas distintas de intervenção com 
o plantio de mudas de espécies arbóreas nativas da região, de-
nominadas intervenção ‘alta’, ‘média’ e ‘baixa’. Além disso, há 
áreas sem intervenção de plantio, denominadas ‘controle’, para 
avaliar o potencial de regeneração natural do local, considerando 
apenas o isolamento das áreas com a construção das cercas.

Cabe lembrar que o plantio da faixa ciliar foi iniciado ainda no 
período de pré-enchimento do reservatório (1999) dentro do 
programa de salvamento da flora e proteção do reservatório.

2.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Neste período de janeiro a dezembro de 2011 foi dado continui-
dade às atividades de (i) cercamento das áreas e (ii) plantio de 
mudas, conforme previsão do projeto, além da (iii) substituição 

CONDICIONANTES 2.13 DA LO Nº. 160/2001 - RETIFICAÇÃO
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figura 45 – Folder do projeto de Restauração 
Ecológica da UHE Machadinho.
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de mudas mortas e dos monitoramentos do (iv) desenvolvimen-
to das mudas plantadas e da (v) regeneração natural.

2.3 RESULTADOS

• Cercamento das áreas

Em 2011 26 das 30 UBRs foram plenamente cercadas. Em 2011, 
e foram construídos 46,8% da quantidade total de cerca prevista 
no projeto (Tabela 26). Ou seja, considerando o que foi realizado 
em 2010, o percentual de execução desta atividade é de prati-
camente 92%.

tabela 26 - Síntese da quantidade de cercas construídas conforme previsão no projeto da Faixa 
Ciliar. 

• Plantio de mudas

Vinte e quatro (24) UBRs já foram plantadas. Ao todo, 69,3% 
da área total prevista com plantios foram finalizados. Destes, 
33,9% foram executados em 2011, o que perfaz 50,36 ha. A Ta-
bela 27 apresenta a síntese dos plantios realizados, conforme a 
divisão das IDs pela caracterização original da cobertura vegetal 
pré-projeto e o tipo de intervenção que a área recebeu.

Algumas áreas tiveram mudança de escopo e não foi necessário 
qualquer tipo de intervenção, uma vez que a área originalmente 
destinada ao plantio já se encontrava em estágio inicial de su-
cessão. Isso ocorreu, pois houve uma lacuna de tempo entre o 
diagnóstico da cobertura vegetal (2007) e o projeto (novembro 
de 2009), sobre a qual o processo de sucessão atuou. Ao todo 
foram 10,56 ha, relativos a 21 IDs, onde estava previsto o plan-
tio de 7000 mudas. Assim, o Gráfico 44 apresenta a síntese da 
quantidade de mudas plantadas em 2010 e 2011, do que será 
plantado em 2012 e a quantidade relativa às 7000 previstas 
para as áreas sem necessidade de plantio.
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tabela 27 - Relação do número de mudas plantadas nos anos de 2010 e 2011, conforme a caracte-
rização do tipo de vegetação original na área e o tipo de intervenção sofrido, de acordo com o projeto 
da Faixa Ciliar.

Gráfico 44 - percentual de mudas plantadas em 2010 e 2011, do que será plantado em 2012 e do que 
não será mais plantado, devido às alterações de escopo de algumas IDs do projeto.

• Substituição de mudas mortas

Em 10 UBRs já foi finalizado o processo de substituição de mu-
das mortas, o qual consiste em três etapas (3 replantios), ao 
longo de cerca de 10 meses. Na tabela 3, temos a síntese dos 
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plantios e replantios destas 10 UBRs.

Foi possível perceber uma estabilidade na sobrevivência das mu-
das com o passar do tempo, já que no segundo e terceiro replan-
tio o percentual de substituição de mudas permaneceu abaixo de 
6% (Gráfico 45). Com isso, consideramos bastante satisfatório o 
percentual de mudas que permanece nas áreas plantadas.

tabela 28 - Lista das 10 UBRs que tiveram todo o processo de plantio e replantio finalizado, com os 
respectivos valores absolutos e percentuais de substituição devido à morte de mudas.

*esse valor está baseado na soma das mudas replantadas nos 3 períodos em relação ao total de 
mudas plantadas na UBR.

Gráfico 45 - Percentual médio de substituição de mudas mortas nas 10 UBRs da Tabela 28. As barras 
verticais representam o desvio padrão, considerando os valores relativos a cada UBR.
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Outras 9 UBRs tiveram o primeiro replantio em 2011, nos meses 
de julho e setembro, porém, devido a condição de estiagem no 
segundo semestre deste ano, as atividades do segundo replan-
tio, programadas para outubro e novembro foram postergadas 
para março/abril de 2012. Na Tabela 29 percebemos que o per-
centual de sobrevivência nestas áreas foi bastante elevado neste 
primeiro período, atingindo uma média geral de 97,6%.

tabela 29 -  Lista das 9 UBRs que tiveram apenas o primeiro replantio realizado em 2011, com os 
respectivos valores absolutos e percentuais de substituição devido à morte de mudas.

• Desenvolvimento das mudas plantadas

para acompanhar o desenvolvimento das mudas plantadas, fo-
ram estabelecidas parcelas permanentes em algumas IDs para 
a avaliação das mudas em relação à sobrevivência, altura e di-
âmetro a altura do solo (DAS). Ao todo são 4 IDs por tipo de 
intervenção, considerando duas para cada caracterização inicial 
da cobertura vegetal (pastagem ou capoeirinha), ou seja, 12 
IDs. Em cada ID, foram colocadas 3 parcelas, cada qual con-
templando 9 mudas. Assim, são 324 mudas que estão sendo 
monitoradas ao longo do tempo. Estas mudas foram avaliadas 
em março/abril de 2011 e, recentemente, reavaliadas em janei-
ro de 2012.

A Tabela 30 apresenta a síntese dos resultados deste monitora-
mento, revelando o desenvolvimento em altura e crescimento 
basal (incremento em DAS). Neste cálculo foram considerados 
apenas os indivíduos que não foram substituídos nos replantios. 
Os resultados revelam que houve um incremento considerável 
no período, já que os valores constituem médias de espécies 
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com maior e menor velocidade de crescimento. Além disso, per-
cebe-se que o padrão geral é idêntico para todos os tipos de 
intervenção, independente se em capoeirinha ou pastagem. As 
mudas estão, em média, com 0,60 m (±0,40) de altura e 1,10 
cm (±0,83) de diâmetro de caule a altura do solo.

tabela30 - Caracterização do desenvolvimento das mudas avaliadas (média e desvio padrão (Dp) dos 
valores de DAS e altura), em dois períodos: março/abril de 2011 e janeiro de 2012.

• Regeneração Natural

Nas mesmas IDs do monitoramento das mudas, foram alocadas 
parcelas para o levantamento da regeneração natural, sendo 3 
parcelas por ID e cada qual com 16 m² (4 x 4 m). Além das IDs 
por tipo de intervenção, foram selecionadas outras 8 IDs sem 
intervenção, aquelas denominadas ‘controle’, justamente para 
avaliar a capacidade de regeneração natural das áreas após o 
cercamento. Foram duas avaliações, a primeira em março/abril 
de 2011 e a segunda em janeiro de 2012. Em cada avaliação, 
foram quantificados todos indivíduos de espécies arbóreas pre-
sentes nas parcelas (com pelo menos 0,30 m de altura), sendo 
identificada a espécie e medida sua altura. Complementarmen-
te, foi feita uma estimativa visual da cobertura das seguintes 
categorias: gramíneas, arbustos menores de 1,30 m de altura, 
e arbustos/árvores maiores de 1,30 m de altura. Esta estimativa 
considera o percentual de cobertura aérea de cada componente 
na parcela, para posterior relação com a regeneração natural.
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No total, foram avaliadas 60 parcelas de 16 m²: 12 para inter-
venção alta (sempre considerando 6 em pastagem e 6 em capo-
eirinha), 12 para intervenção média, 12 para intervenção baixa 
e 24 nas áreas controle (12 em pastagem e 12 em capoeirinha). 
O esforço foi maior nas áreas controle para melhor caracterizar 
o processo sem a influência das constantes manutenções dos 
plantios (coroamento e reposição de mudas mortas).

A Tabela 31 apresenta os principais resultados encontrados para 
as avaliações da regeneração natural. Nestes dados, foram des-
considerados indivíduos presentes com mais de 5 cm de diâ-
metro a altura do peito (DAp), sendo considerados adultos re-
manescentes anteriores ao cercamento. Os dados indicam que 
houve uma redução no número de indivíduos nas parcelas sob 
algum tipo de intervenção por plantio, na comparação entre os 
dois períodos avaliados. Essa redução pode ser decorrente de 
distúrbios causados pela própria manutenção dos plantios, pela 
entrada de pessoas nas áreas para execução dos coroamentos 
e substituição de mudas mortas. Nas áreas controle, verificou-
se um aumento no número de indivíduos e espécies nas áreas 
que eram pastagem, enquanto na capoeirinha houve uma pe-
quena redução no número de indivíduos. Essa redução indica 
que outras causas também podem ter influenciado na morte de 
indivíduos, como a seca da primavera e início de verão, ou ainda 
fatores aleatórios comuns à esta fase.

tabela 31 - Caracterização da regeneração natural pelo número de espécies arbóreas, número de 
indivíduos e altura média dos indivíduos em dois períodos de avaliação: março/abril de 2011 e janeiro 
de 2012. O critério de inclusão é indivíduos com ≥ 0,30 m de altura e DAP < de 5 cm. 
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O Gráfico 46 apresenta o padrão da regeneração natural (aqui 
avaliada em termos de número de indivíduos arbóreos regene-
rando) por tipo de intervenção ou controle, desconsiderando o 
fato das áreas terem sido originalmente classificadas como pas-
tagem ou capoeirinha. Observa-se que houve aumento apenas 
nas áreas controle. As demais tiveram redução, de 57%, 19% 
e 48%, respectivamente, nas intervenções alta, média e baixa. 
Esse resultado reforça a ideia de que as manutenções iniciais 
para a sobrevivência das mudas plantas restringe o desenvol-
vimento da regeneração natural. por outro lado, essa manuten-
ção tem sido essencial para a sobrevivência e desenvolvimento 
dessas mudas. Acredita-se que o potencial de regeneração na-
tural aumente a partir do término das manutenções, bem como 
com o desenvolvimento das mudas. À medida que as mudas vão 
crescendo, elas tenderão a modificar as condições microclimá-
ticas locais, inibir o desenvolvimento de gramíneas e criar uma 
estrutura de estrato superior atrativa para animais dispersores, 
influenciando em fatores que parecem importantes para o au-
mento da regeneração natural (Gráfico 47). 

Gráfico 46 - Comparação do número de indivíduos arbóreos regenerando entre os dois períodos de 
avaliação (mar/abr-2011 e jan-2012), conforme os tipos de intervenção por plantio e as áreas sem 
intervenção (controle). 

Na avaliação das possíveis relações entre a capacidade de rege-
neração natural e o percentual de cobertura de gramíneas e/ou 
dos componentes lenhosos (com até 1,30 m de altura e maior de 
1,30 m), verificamos pouca influência, pelo menos neste perío-
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do de avaliação. A figura 4 sintetiza isso, onde observamos que 
o aumento da cobertura de gramíneas tende a uma influência 
negativa, enquanto que a presença de uma cobertura maior do 
componente com > de 1,30 m tende a uma influência positiva. 

Gráfico 47 - Relações do número de indivíduos arbóreos regenerando (em 2012) tendo em vista as 
classes de cobertura de gramíneas e de arbustos/árvores menores que 1,30 m de altura.

Além destes dados pormenorizados acerca no número de espé-
cies e indivíduos de arbóreas que estão se estabelecendo natu-
ralmente nas áreas, fez-se uma quantificação de áreas inicial-
mente diagnosticadas como pastagem que passaram para uma 
vegetação de capoeirinha. De um total de 35 IDs, 25% mudaram 
para o estágio de capoeirinha, indicando também o potencial de 
regeneração natural destas áreas do projeto da Faixa Ciliar.

Seguem algumas imagens ilustrativas de áreas do projeto de 
Restauração da Faixa Ciliar.
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figura 46 – Vista da faixa ciliar do 
reservatório da UHE Machadinho com 

mudas plantadas.

figura 48 - Mudas plantadas 
na faixa ciliar. 

figura 47 – Mudas plantadas 
com bom desenvolvimento.
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2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação ao plantio na faixa ciliar, vinte e quatro (24) de 35 
UBRs já foram plantadas. Ao todo, 69,3% da área total prevista 
com plantios foram finalizados e em 10 UBRs já foi finalizado o 
processo de substituição de mudas mortas.

Até 2011, foram alcançados cerca de 92% do isolamento das 
áreas (cercamento de 108 mil metros), sendo que 50% (55 mil 
metros) foi realizado neste ano.

O acompanhamento de cerca de 67 mil mudas plantadas, com 
índice de pega entorno de 90%, revelou que houve um incre-
mento considerável no período, já que os valores constituem 
médias de espécies com maior e menor velocidade de cresci-
mento. Além disso, percebe-se que o padrão geral é idêntico 
para todos os tipos de intervenção, independente se em capoei-
rinha ou pastagem.

O monitoramento das áreas com vegetação natural demonstrou 
que de um total de 35 IDs, 25% mudaram para o estágio de ca-
poeirinha, equivalente a cerca de 5 (cinco) ha, o que demonstra 
o potencial de regeneração natural destas áreas.

Os resultados tem demonstrado que o plantio tem transcorrido 
conforme o planejado no projeto.
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FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
E SOCIOPATRIMONIAL

1. iNtrOduÇÃO 

a gestão ambiental e sociopatrimonial tem por objetivo imple-
mentar procedimentos de fiscalização e agir de forma proativa 
na preservação ambiental e patrimonial das áreas necessárias à 
operação da Usina Hidrelétrica Machadinho.

No processo de geração de energia elétrica, principalmente 
através de usinas hidrelétricas, durante a fase implantação são 
necessárias aquisições de grandes extensões circunvizinhas à 
obra, gerando a necessidade de estabelecer processos e proce-
dimentos de controle e gestão sociopatrimonial e ambiental.

para o controle de todo o seu ativo patrimonial, a UHE Macha-
dinho conta com um procedimento de monitoramento de visto-
rias realizado tanto por terra quanto por água visando identificar 
ações irregulares dentro da área de concessão e no entorno do 
empreendimento (invasões, construções, corte de vegetação, 
queimadas, etc.).

O reservatório da UHE Machadinho possui uma área de 79 km² 
e perímetro total de 502 km. A área de abrangência da Fiscali-
zação Ambiental e Sociopatrimonial, além do reservatório, com-
preende a área de preservação permanente e as áreas remanes-
centes. A área de preservação permanente considerada é uma 
faixa contígua ao perímetro do reservatório, de 30m de largura 
a partir da cota normal de operação.

pelo fato de que a ocupação irregular das margens de reser-
vatórios tem sido comum no âmbito das usinas hidrelétricas, a 
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fiscalização se reveste de fundamental importância para o con-
trole e ordenação dos usos e ocupações do entorno desses re-
servatórios.

2. atiVidades deseNVOlVidas

Os procedimentos da fiscalização ambiental e sociopatrimonial 
seguem diretrizes do Manual de gestão Ambiental e Sociopa-
trimonial – MgASp e do procedimento de gestão pg-pA-001 da 
Tractebel Energia.

Os procedimentos de fiscalização são realizados da seguinte for-
ma:

a) Realização de vistorias periódicas a campo via terrestre e flu-
vial para identificação das irregularidades ambientais e sociopa-
trimoniais. Também são realizadas vistorias in loco para atender 
denúncias e demandas estratégicas.

b) No momento da identificação da infração, a equipe de fisca-
lização busca manter contato com o infrator, repassando infor-
mações acerca de seu ato, suas responsabilidades e possíveis 
punições, solicitando verbalmente a sua adequação. Permane-
cendo a irregularidade, é realizado o levantamento dos dados 
tais como registro fotográfico, informações do infrator, proprie-
dade, descrição do fato, testemunhas e coordenadas geográficas 
para posterior registro da ocorrência no sistema Geoweb , 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 cor-
reção:

• As irregularidades de natureza ambiental são encaminhadas 
ao setor de meio ambiente da Usina, que formaliza o encami-
nhamento aos órgãos de fiscalização ambiental.

• As irregularidades de natureza sociopatrimonial passam por 
um processo de acordo amigável, no qual o agente fiscaliza-
dor concede um prazo para regularização da pendência. O não 
cumprimento do prazo implica na emissão de uma Notificação 
Extrajudicial. A documentação gerada é encaminhada ao setor 
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de meio ambiente da Usina que procede encaminhamento ao 
Departamento de patrimônio e Suprimentos e, quando necessá-
rio, à Assessoria Jurídica para medidas cabíveis. 

Os registros são armazenados em um banco de dados, o qual 
subsidia a geração dos relatórios mensais com a descrição resu-
mida das atividades realizadas, além de mapa com a localização 
dos registros de ocorrência gerados no período.

As atividades de Fiscalização Ambiental e Sociopatrimonial atu-
almente são executadas pela empresa terceirizada Lago Azul 
Consultoria.

As principais atividades desenvolvidas no ano de 2011 são cita-
das a seguir:

2.1. VISTORIAS COMpLEMENTARES

as vistorias complementares têm como objetivo acompanhar 
a situação do registro de ocorrência a campo, sendo realizadas 
sob demandas de rotina (verificação do cumprimento de prazos 
de notificação verbal e de notificação extrajudicial) ou deman-
das específicas (solicitações da assessoria jurídica, verificação 
do cumprimento de acordos e prazos judiciais etc.).

Durante o período de abrangência desse relatório foram realiza-
das 80 vistorias complementares.

2.2. NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS - NE

a Notificação Extrajudicial - NE - é um documento encaminha-
do ao infrator por meio de uma correspondência externa assi-
nada pelo departamento jurídico do Consórcio Machadinho, que 
visa à resolução amigável de irregularidade.

O agente fiscalizador localiza o usuário irregular para entregar a 
notificação extrajudicial. No caso de recusa do recebimento da 
NE, o agente  lê o conteúdo da NE, atesta na própria notificação 
a recusa em receber o documento, assina-a e encaminha-a para 
o departamento jurídico do Consórcio Machadinho, não havendo 
o cumprimento da NE por parte do infrator, o RO é encaminhado 
para Ação Judicial para reintegração da posse. Caso o infrator 
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não for encontrado, a fiscalização retorna posteriormente no lo-
cal, ou encaminha a notificação via correio ou cartório.

2.3. VISTORIAS TéCNICA

Aplicadas para o registro de quaisquer vistorias técnicas, pro-
gramadas ou originadas por demanda, relacionadas diretamente 
aos monitoramentos ambientais da Usina ou por ocorrências ex-
traordinárias. Dentre as vistorias programadas, cita-se:

• Vistoria Programada de Taludes Marginais

A atividade tem por objetivo verificar eventuais alterações de 
estabilidade dos taludes marginais que necessitam da adoção de 
medidas adequadas de recuperação. Durante a vistoria também 
é verificado o nível de água do lençol freático e posteriormente 
comparado com o nível do reservatório.

Durante o período de abrangência desse relatório foram reali-
zadas quatro séries de vistorias em oito encostas de potencial 
instabilidade, procurando identificar possíveis indícios de insta-
bilidade como rupturas de solo, inclinação de árvores, erosão, 
surgência de água, etc.

Nos pontos considerados com potencial de instabilidade não fo-
ram encontrados indícios de deslizamento. portando, registrou-
se 06 (seis) pontos onde ocorreram pequenos deslizamentos de 
margem em outras áreas no entorno do reservatório. 

Também foram efetuadas medições do nível do lençol freático 
nos piezômetros D06-1P e H06-1P, para verificar se o nível da 
água do lençol freático continua coerente com o nível do reser-
vatório. As medições apresentaram valores normais, conforme a 
variação do nível do reservatório.

• Vistoria Programada de Macrófitas Aquáticas

A atividade tem por objetivo identificar possíveis focos de proli-
feração de macrófitas na lâmina da água e região marginal. 
Em 2011 foram realizadas quatro séries de vistorias, e não fo-
ram registradas ocorrências de Macrófitas.
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• Vistoria Programada de Cercas

A Vistoria Programa de Cercas visa identificar possíveis irregula-
ridades relativas a danos em cerca e presença de gado na faixa 
ciliar, em locais onde o projeto de restauração já foi executado. 
Constatada alguma irregularidade, a demanda é encaminhada 
para o setor de Meio Ambiente da UHE Machadinho, para que 
sejam adotadas as devidas providências. 

3. resultadOs

as Tabelas 32 e 33 demonstram o número de registros de ocor-
rência e resumos executivos emitidos no ano de 2011.

tabela 32 -  Registros de Ocorrência emitidos em 2011.

tabela 33 -  Resumos Executivos emitidos em 2011.
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No ano de 2011 foram efetuadas 47 vistorias fluviais e 104 vis-
torias por via terrestre na área de abrangência da fiscalização. 
O Gráfico 48 demonstra o percentual de Registros de Ocorrência 
de Uso e Ocupação das Margens emitido nos municípios lindeiros 
ao reservatório de um total de 49 registros.

Gráfico 48 -  Registros de Ocorrência de Uso Irregular das Margens (RO 11) emitidos em 2011. Per-
centual de ocorrência em cada município.

O Gráfico 49  demonstra as irregularidades identificadas nos Re-
gistros de Ocorrência de Uso Irregular das Margns (RO-11) emi-
tidos em 2011. Nos 49 Registros de Ocorrência gerados, foram 
apontadas 55 irregularidades.

Gráfico 49 - Irregularidades identificadas nos Registros de Ocorrência (RO 11) emitidos em 2011 
(%).

Barrracão Max.
de Almeida

Zortéa pinhal da
Serra
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O Gráfico 50 demonstra a situação Registros de Ocorrência de 
Uso Irregular das Margens (RO 11) emitidos em 2011.

Gráfico 50 - Situação dos Registros de Ocorrência – RO 11 (%).

Legenda: PA = Polícia Ambiental. NE = Notificação Extrajudicial

 
4. CONsideraÇÕes fiNais

a Fiscalização Ambiental e Sociopatrimonial tem se mostrado 
como uma ferramenta importante para a gestão ambiental e or-
denamento no entorno do reservatório da UHE Machadinho. 

Ao analisar-se os dados das observações do programa nos últi-
mos 04 (quatro) anos, ou seja, período de 2008 a 2011, verifi-
cou-se que foram realizadas 564 vistorias na área de abrangên-
cia da fiscalização (Reservatório e APP), tendo sido registradas 
261 ocorrências de Usos Irregulares das Margens (RO 11). 

Conforme apontado pelo Gráfico 51, percebe-se que o número 
de ocorrências irregulares reduziu significativamente ao longo 
do período. A primeira metade do período analisado foi respon-
sável por mais de 57% das ocorrências irregulares. Observa-se 
que a diminuição no número de ocorrências irregulares não foi 
provocada por uma redução no número de vistorias efetuadas.

Concludo pendente
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Gráfico 51 -  Percentual de Vistorias e Ocorrências Irregulares (RO 11) realizado de 2008 a 2011.

Atrelado à redução no número de ocorrências, tem-se o efeito 
sinérgico de outros programas estabelecidos pelo empreendi-
mento, como o programa de Recomposição da Faixa Ciliar, que 
tem como premissa o cercamento de áreas prioritárias para a 
recuperação, muitas das quais sofriam intensa interferência pela 
atividade de criação de gado. O cercamento desses locais tem 
se apresentado como um aspecto positivo quanto à mitigação de 
irregularidades, decorrente de uma redução gradativa da ocupa-
ção das margens por bovinos.



CORREÇÃO DOS USOS
IRREGULARES

1. iNtrOduÇÃO

No processo de geração de energia elétrica, principalmente 
através de usinas hidrelétricas, durante a fase implantação são 
necessárias aquisições de grandes extensões circunvizinhas à 
obra, gerando a necessidade de estabelecer processos e proce-
dimentos de controle e gestão sociopatrimonial e ambiental.

para atender a essa demanda, a UHE Machadinho conta com 
a Coordenação Sociopatrimonial, área responsável em gerir to-
dos os imóveis adquiridos necessários e vinculados à geração de 
energia, estabelecendo vínculos constantes com as comunida-
des lindeiras. Ciente de sua responsabilidade social na região de 
influência do empreendimento, a UHE Machadinho realiza ações 
que buscam uma maior integração junto a essas comunidades.

2. atiVidades deseNVOlVidas

Para o controle de todo o seu ativo patrimonial, a UHE Macha-
dinho conta com um procedimento de monitoramento de visto-
rias realizado tanto por terra quanto por águavisando identificar 
ações irregulares dentro da área de concessão e no entorno do 
empreendimento (invasões, construções, corte de vegetação, 
queimadas, etc.).

Os procedimentos e trâmites dos Registros de Ocorrência – RO 
estão detalhados no item específico “Fiscalização Ambiental e 
Sociopatrimonial” deste relatório anual. 

Tanto a gestão dos Imóveis quanto os ROs são controlados e 
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gerenciados por um Sistema denominado GeoWeb. Neste são 
armazenadas todas as informações documentais registradas em 
Banco de Dados Oracle, enquanto sua documentação física é 
digitalizada, constituindo um Banco de Imagens. Além disso, to-
das as áreas atingidas pela UHE Machadinho são imageadas por 
satélites de Alta Resolução Espacial (QuikBirde World view).

Atualmente o Sistema GeoWeb conta com um acervo de ima-
gens de satélite dos anos de 2005, 2008 e 2010. Para o ano de 
2012 já iniciou uma nova campanha de imageamento. O con-
junto de imageamentos de alta resolução possibilita a análise 
da evolução do uso e ocupação do solo e o acompanhamento do 
comportamento das ocupações irregulares nos imóveis da UHE 
Machadinho, viabilizando a definição de um Plano de Ação para 
minimização de ocorrências sociopatrimoniais e ambientais.

No ano de 2011 a Coordenação Sociopatrimonial realizou trei-
namentos e disponibilizou o acesso ao Sistema GeoWeb para 
diversos profissionais da Polícia Ambiental de Santa Catarina e 
do Rio grande do Sul, e dos Órgão Ambientais (FATMA, FEpAM e 
IBAMA), viabilizando o acesso por parte dessas instituições aos 
Registros de Ocorrências, aos imóveis da usina e às imagens de 
satélite de alta resolução, desempenhando um papel importante 
junto a essas importantes entidades.

3. resultadOs

No período de 2002 a 2011, através do procedimento de fisca-
lização realizado na UHE Machadinho, constatou-se que houve 
um total de 896 RO’s. Desse total, 37,28% dos casos já foi ces-
sado o uso irregular da área, enquadrando-se dentro de quatro 
possibilidades: a) concluído; b) concluído - amigável; c) con-
cluído - judicial; ou d) por ação do Órgão Ambiental. Os outros 
62,28% dos RO’s encontram-se em andamento, ou seja, com 
processo em tramitação nas diversas etapas de:identificação do 
infrator; em ação de reintegração de posse; inclusos nos prazos 
amigáveis; e perícia topográfica (Tabela 34).
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tabela 34 – Registros de Ocorrências Emitidos na Usina Hidrelétrica Machadinho.

Para os RO’s em que não foi possível em um primeiro momento a 
solução amigável, houve a necessidade do ingresso de ações de 
reintegração de posse, conforme apresentado na Tabela 35. No 
período de 2002 a 2011 foram ajuizadas totalizaram 125 ações 
de reintegração de posse, sendo que 63 foram finalizadas/encer-
radas, enquanto os demais 62 processos judiciais encontram-se 
em andamento/tramitação, ou seja, estão em curso no judiciário 
nos diversos estágios jurídicos, tais como: manifestações ini-
ciais; aguardando julgamento; em fase de recurso; em instru-
ção; em perícia; etc.

tabela 35 – Estágio dos processos Judiciais de Reintegração de posse.

4. CONsideraÇÕes fiNais

Considerando a gestão ambiental e sociopatrimonial nas áreas 
de concessão do Consórcio Machadinho, utilizam-se os instru-
mentos e procedimentos citados neste capítulo, os quais estão 
descritos no seu plano de gestão Ambiental e Sociopatrimonial 
– pgASp. 

Numa abrangência territorial mais ampla, ou seja, além dos li-
mites das áreas desta concessionária, o Consórcio Machadinho 
entende que a gestão deve ser realizada pelo poder público, nas 
suas diferentes esferas, cabendo à concessionária o apoio na 
função de controlar, monitorar e fiscalizar as ações que interfe-
rem nos recursos naturais.
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Neste sentido, a contribuição do Consórcio Machadinho nesta 
gestão mais ampla é caracterizada pelo desenvolvimento de ati-
vidades e pela elaboração e disponibilização de instrumentos de 
gestão nas áreas que possam influenciar o interesse público, tais 
como o Geoweb, projetos e estudos específicos, vigilância am-
biental e sociopatrimonial e o plano de Conservação Ambiental 
e Uso – pCAU.

Relativo ao pCAU, o Consórcio Machadinho realizou no dia 25 
de junho de 2009, a apresentação do plano no Clube União, na 
cidade de Machadinho – RS e permanece à disposição do IBA-
MA/RS para adotar os encaminhamentos necessários visando à 
aprovação final deste documento. 
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RELACIONAMENTO
COM A SOCIEDADE

1. iNtrOduÇÃO 

O relacionamento com a comunidade da área de influência da 
UHE Machadinho é realizado através do desenvolvimento de di-
versas atividades com objetivo principal de interação constante 
com a população local.

Estas ações são fortalecidas a cada ano no intuito de aproximar 
cada vez mais a comunidade do empreendimento, fazendo com 
que conheçam não só as instalações da usina, mas também to-
dos os projetos e ações por ela desenvolvidos.

2. atiVidades deseNVOlVidas

2.1. COMUNICAÇÃO SOCIAL

• Objetivo

Com o objetivo de intensificar o relacionamento com a sociedade 
e divulgar as atividades realizadas pela UHE Machadinho durante 
o ano de 2011, o Consórcio Machadinho elaborou, promoveu e 
apoiou diversas ações em toda a região lindeira.

• Atividades desenvolvidas

A seguir são citados os principais destaques na área de comuni-
cação no ano de 2011:

• Efetivação das ações planejadas sendo 24 ao todo, 10 a mais 
que o ano anterior;

CONDICIONANTE 2.15 DA
LO Nª 160/2001 - RETIFICAÇÃO
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• Implantação da newsletter com o objetivo de informar tam-
bém os colaboradores e acionistas da UHE Machadinho;

• Realização do II Encontro da Imprensa Regional, com a parti-
cipação de mais de 50 comunicadores com objetivo de se apro-
ximar dos meios de comunicação;

• Elaboração do pOp – procedimento Operacional padrão, com 
objetivo de padronizar as ações realizadas na Assessoria de Co-
municação - ASCOM;

• Continuidade das ações de comunicação do Projeto Nossa Fai-
xa, Nosso Lago;

• Realização de ações sociais em parceria com as seguintes en-
tidades: Bombeiros de Piratuba, Centro de Referência de As-
sistência Social – CRAS de Zortéa, Casa da Cidadania de Celso 
Ramos, ApAE de Ipira e Associação de Alcoólatras Anônimos de 
Capinzal.

Através da Assessoria de Comunicação (ASCOM), em 2011 fo-
ram enviados aos jornais da região 109 releases resultando em 
678 publicações. Da mesma forma no programa de rádio, veicu-
lado quatro vezes por semana, em nove rádios regionais, foram 
divulgadas notícias de utilidade publica e ações realizadas pelo 
Consórcio Machadinho.

A tabela 36 apresenta um resumo de todas as atividades da área 
de comunicação nos anos 2010 e 2011. 

tabela 36 – Resumo das atividades de comunicação – 2010 - 2011.
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O índice de publicação das notícias encaminhadas pela Asses-
soria está diretamente ligado à proximidade com o empreendi-
mento, conforme demonstrado no Gráfico 52.

Gráfico 52 – publicação de notícias por município.

Além das atividades que envolveram a Usina, o Consórcio Ma-
chadinho também realizou comemorações específicas em datas 
como Semana do Meio Ambiente, Dia da Árvore, aniversário dos 
municípios lindeiros, entre outros.

O Consórcio Machadinho foi proativo na divulgação de boas prá-
ticas e iniciativas, como por exemplo, apoio à campanha de doa-
ção de sangue, semana nacional da pessoa com deficiência, pre-
venção de acidentes domésticos e semana nacional do Idoso.

para estreitar os laços entre a UHE Machadinho e os meios de 
comunicação foi realizado, no mês de novembro, o II Encontro 
de Confraternização com a Imprensa Regional, o qual reuniu 
mais de 50 participantes representando rádios, jornais, sites e 
redes de televisão. 

Outra importante ferramenta de comunicação é o site do Consór-
cio Machadinho (www.machadinho.com.br), que dispõe, dentre 
outras informações, de área específica destinada à divulgação 
do programa de Visitas com possibilidade do visitante acessar e 
visualizar as fotos da sua visita, e também com destaque para 
as notícias veiculadas nos jornais da região sobre o empreendi-
mento e suas realizações.
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figura 57 - Campanha doação de 
sangue – Celso Ramos/SC.

figura 58 - prevenção de acidentes 
domésticos -Ipira/SC
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figura 59 - Notícias veiculadas nos jornais 
da região sobre o empreendimento e suas 
realizações.
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figura 60 –Campanha em datas comemorativas
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figura 61 - Dinâmica com professores.

figura 62 - Ao centro ganhadora do 
netbook sorteado aos professores 
orientadores do Concurso.

figura 64 - Almoço servido aos 
professores.

figura 63 - Dinâmica com professores.
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figura 65 - Escolares visitando a Usina.

figura 67 - policiais Civis e Militarem em visita a usina.

figura 66 - Escolares visitando a Usina.

figura 68 - Agricultores em visita a usina.



 

USINA HIDRELÉTRICA MACHADINHO
RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 163

 

2.2. WORKSHOp NOSSA ENERgIA gERA CONHECIMENTO

Em 2011 o Consórcio Machadinho realizou no mesmo dia do 
evento de premiação do Concurso de Redação, o II Workshop 
Nossa Energia gera Conhecimento. Com a participação de 60 
educadores, o evento levou atualização e qualificação aos pro-
fessores da região com a palestra “Educação Ambiental no Ensi-
no Fundamental e Médio: qual a importância e como trabalhar” 
ministrada por Ilton Agostini Junior, instrutor do SENAC/Lages.

2.3. VISITAS A USINA

Lançado em 2007, o Programa de Visitas à UHE Machadinho tem 
o objetivo de aproximar a população da Usina. é direcionado 
aos grupos e entidades da população em geral e alunos de 8ª 
série da rede escolar dos municípios da área de abrangência do 
empreendimento.

Através da visita, o público conhece as instalações 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 acompanha-
mento das visitas. O agendamento das visitas pode ser realizado 
através de um telefone gratuito 0800 6440026. 

A Usina recebe três tipos de visitantes: i) Visitas turísticas, ii) 
Visitas técnicas e iii) Visitas realizadas através do programa de 
Visitas do Consórcio Machadinho, conforme demonstrado no 
Quadro 2.

Quadro 2 - Características das Visitas
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para a divulgação do programa de Visitas, uma equipe reali-
zou durante o ano várias atividades dentre as quais estão: a 
participação de eventos regionais para divulgação do programa, 
reuniões com stakeholders, visitas às escolas da região, email 
marketing.

No ano de 2011, a UHE Machadinho recebeu 9.850 visitantes 
sendo 5.995 visitas turísticas, 204 visitas técnicas e 3.651 visi-
tas agendadas pelo programa de Visitas. Comparativamente ao 
ano de 2010 registrou-se um incremento de 30% de visitantes 
através do programa de Visitas. Desde o início da operação da 
UHE Machadinho até dezembro de 2011 foram recepcionados 
44.392 visitantes. Já desde a implantação do programa de Vi-
sitas, a UHE Machadinho recebeu 14.702 pessoas provenientes 
dos municípios lindeiros.

Estes números confirmam que a Usina Hidrelétrica Machadinho 
consolidou-se como um importante ponto de atração turística 
para as pessoas que visitam a região. O êxito obtido com o Pro-
grama de Visitas tem grande participação das administrações 
municipais através do apoio na viabilização do transporte para o 
público visitante de cada município.

Gráfico 53 - Distribuição das visitas a UHE Machadinho, em 2011
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Gráfico 54 -  Evolução do Programa de Visitas deste agosto de 2007

• Considerações Finais

• O número de visitantes do ano de 2011 foi 29,6% superior a 
2010, chegando a 9.850 pessoas;

• Participaram do Concurso de Redação 932 redações, 25% a 
mais que no ano de 2010 originários de 32 escolas lindeiras;

• O evento “Nossa Energia gera Conhecimento” e premiação 
do Concurso de Redação juntos reuniram cerca de 500 pessoas 
no dia 08 de dezembro no Centro de Eventos em Piratuba, SC. 
Complementarmente, foi realizado treinamento com professores 
da rede de ensino local com instrutor do SENAC de Lages (SC), 
abordando o tema “Educação Ambiental no Ensino Fundamental 
e Médio”;

• O consórcio Machadinho elaborou uma apostila com os proce-
dimentos operacionais padrão do programa de Visitas, Assesso-
ria de Comunicação e Centro de Atendimento a população;

• Foram realizadas ações de divulgação do Programa de Visitas 
com a tenda e através de visitas às comunidades do interior dos 
municípios lindeiros;
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• O consórcio Machadinho, em parceria com a empresa carioca 
“papel Semente” realizou testes e produziu uma tag de papel 
semente de Angico Vermelho que passou a ser entregue a todos 
os visitantes lindeiros da Usina.

2.4. ACOMpANHAMENTO E INFORMAÇÕES SOBRE USO CORRE-
TO DE pOÇOS SUBTERRâNEOS 

• Introdução

Dentro das atividades de relacionamento com a sociedade, a 
UHE Machadinho tem realizado monitoramento em sete poços 
que apresentaram problemas no entorno do reservatório que 
apresentaram problemas de potabilidade e, deverão ser moni-
torados durante 2 anos, segundo a metodologia a seguir apre-
sentada: Os poços MFMCD2Q, MFMCD3Q, MFMCD4Q, MFZRT2, 
MFPTB1, MFPTB3Q e MFPTB4Q estão indicados na figura 69.

• Atividades

A tabela abaixo mostra a localização geográfica das propriedades 
auxiliadas no manejo e manutenção dos poços subterrâneos.

tabela 38 – Características de localização dos poços

•  Resultados

Em 2011 foram realizadas 02 (duas) análises de potabilidade em 
cada poço, sendo que aqueles que apresentarem baixa potabili-
dade, decorrente da deficiência nas instalações, serão propostas 
melhorias as quais devem ser compartilhadas com os proprie-
tários. 
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Além disso, foram distribuídas cartilhas com informações sobre 
o uso correto dos poços (Figura 69).

Figura 69 – Cartilha sobre como cuidar bem dos poços.

• Considerações Finais

As campanhas de monitoramento dos poços acima descritos, re-
alizada em outubro de 2011 na área da UHE Machadinho, permi-
tiram as seguintes conclusões:

• Todos os poços amostrados monitoram o aquífero Serra geral, 
com exceção do poço MFpTB4Q que monitora o aquífero guara-
ni;

• O poço MFpTB3Q pode estar bombeando água mesclada, ou 
seja, pode estar recebendo água do Aquífero guarani que está 
sendo mesclada com a água do aquífero Serra geral. 
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2.5. CENTRO DE ATENDIMENTO À pOpULAÇÃO–CAp

Os CAp`s – Centros de Atendimentos à população da Usina Hi-
drelétrica Machadinho têm por objetivo o atendimento à popula-
ção da região de influência direta ou indireta do empreendimen-
to, prestando informações, recebendo os pleitos, registrando, 
analisando e respondendo aos pleitos e reivindicações da popu-
lação num prazo de dez dias.

A operacionalização dos Centros de Atendimento à população 
iniciou em maio de 2008 e estão instalados nas cidades de Bar-
racão no Rio grande do Sul e piratuba no estado de Santa Ca-
tarina.

Gráfico 55 - pleitos recebidos em 2011, por Centro de Atendimento.

Gráfico 56 - pleitos recebidos mensalmente nos CAp`s de Barracão e piratuba em 2011

CONDICIONANTE 2.5 E 2.8 DA LO 160/2001 - RETIFICAÇÃO
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Gráficos 57 - Pleitos recebidos mensalmente nos CAP`s desde inicio da operação em maio/08

• principais pleitos Recebidos

Com o objetivo de facilitar a análise, apresentamos os principais 
pleitos recebidos pelo CAp agrupados por tipo de solicitação. 
Como a maioria deles é de origem similar, foram subdivididos 
nos seguintes grupos: solicitação de direito à benefício e ou in-
denização, liberação e regularização de escrituras de reassenta-
dos, solicitação de compras de áreas remanescentes do Consór-
cio Machadinho, solicitação de doações e patrocínios e demais 
pleitos.

Gráfico 58 - Tipos de pleitos recebidos no ano de 2011 e acumulado desde maio/08 
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Gráfico 59 - Tipos de pleitos recebidos.

Gráfico 60 – Tipos de pleitos - acumulados
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2.6. AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS EM pARCERIA COM AS CO-
MUNIDADES

Em 2011 o Consórcio Machadinho realizou por liberdade, vinte e 
três projetos nas áreas da saúde, educação, segurança e socio-
cultural, distribuídos uniformemente entre os municípios lindei-
ros, sintetizados na Tabela 39:

Tabela 39 – Área de aplicação dos projetos por município

A Tabela 40 apresenta a relação total dos projetos:

Tabela 40 – Tipos de projetos por município
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A seguir é apresentado um resumo das ações realizadas por 
município:

• Barracão, RS
• Capela do Divino Espírito Santo

O Consórcio Machadinho assinou convênio com a Comunidade 
do Espigão Alto para a Reforma do telhado da igreja da comu-
nidade, incluindo a aquisição dos materiais necessários à exe-
cução da reforma. A comunidade contribuiu com a mão-de-obra 
necessária para a substituição do telhado.

• Machadinho, RS
• Construção da Sede da Brigada Militar

Construção de nova sede para a Brigada Militar no município, 
com área de 215 m2. A sede atual foi construída em 1974 e 
encontrava-se com várias deficiências causadas pela ação do 
tempo.

• Maximiliano de Almeida, RS
• grupo Teatral Selenita - projeto Revelando os Novos Talentos

O projeto tem por objetivo proporcionar iniciação teatral e mu-
sical aos jovens, além de manter o grupo teatral Selenita, já 
existente no município. Serão ministrados cursos de formação 
teatral e a contratação de profissionais com competência téc-
nica. Serão realizadas na Casa de Cultura e ao final do projeto, 
haverá apresentações teatrais gratuitas nas comunidades do in-
terior e da área urbana.

• Reforma do Salão paroquial da Comunidade São Sebastião

O Centro Comunitário foi todo reformado, contemplando a am-
pliação da cozinha, piso, reforma dos banheiros e feita nova co-
bertura do salão em estrutura metálica. 

• Reforma no Salão Comunitário da Linha Floresta

Auxílio fianceiro para realizar melhorias na casa de carnes, copa/
cozinha, banheiros, churrasqueira e pintura interna. A comuni-
dade possui aproximadamente 190 pessoas e arcou com a mão-
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de-obra necessária para as reformas.

• Reforma Salão Comunitário da Comunidade São Domingos

Auxílio financeiro para realizadar melhorias na casa de carnes, 
copa/cozinha, banheiros, forro e reboco do salão e pintura inter-
na. A comunidade possui aproximadamente 350 pessoas e arcou 
com a mão-de-obra necessária para as reformas.

• Piratuba, SC
• III Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural 

Auxílio financeiro para a realização do “III Festival Nacional de 
Vídeo e Cinema Rural”. O Festival de piratuba ocorreu no período 
de 15 a 17 de setembro de 2011 e contou com 290 produções 
inscritas. Trata-se de um espaço para exibição de produções que 
retratam o homem do campo, sendo uma mostra competitiva de 
produções brasileiras que se referem ao universo agrário, à agri-
cultura familiar, à cultura, aos saberes e costumes do homem 
do campo e às questões sociais e ambientais. Em conjunto com 
festival de Cinema, foi realizada a Semana de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - SEMAS 2011.

• Doação de Equipamentos para Igreja Luterana

Foram doados à paróquia um notebook, um projetor e uma tela 
para projeção para melhorar as condições dos serviços presta-
dos. A solenidade de entrega dos equipamentos foi realizada na 
Usina.

• Zortéa, SC
• Reforma do Salão Comunitário Santa Catarina

A Comunidade da paróquia São paulo Apóstolo e a Mitra solicita-
ram auxílio financeiro para reforma do Salão Paroquial da Capela 
Santa Catarina.Os serviços executados foram: revestimento ex-
terno, piso e forro do salão, com área de 720 m2.

• Equipamentos para o posto de Saúde

Auxílio financeiro para o projeto “Mais Saúde” com finalidade de 
viabilizar a aquisição de equipamentos para o posto de Saúde 
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Nossa Senhora Aparecida com objetivo de melhorar as condi-
ções de trabalho dos profissionais da unidade, ampliar a oferta 
de serviços básicos e de emergência e melhorar o atendimento 
à população do município. Foram doados, dentre outros, cadei-
ra odontológica completa, autoclave horizontal, aparelho raio-
xodontológico, desfibrilador, etc.

• grupo Municipal Horizonte - ampliação

Ampliação de 157 m2: 2 salas de aula e 1 sala para secretaria.

• Florianópolis, SC
• Ampliação do Laboratório UFSC/ LApAD

O Consórcio Machadinho, em parceria com a Tractebel Energia e 
o Consórcio Itá, assinou convênio através do qual foi viabilizado 
o apoio financeiro para ampliação do Laboratório de Biologia e 
Cultivo de peixes de Água Doce (LApAD) da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). Com a ampliação, está sendo im-
plantado um laboratório para nutrição de peixes com fabricação 
de dietas experimentais, além de um laboratório para processa-
mento de material biológico e reprodução de peixes.

• São José do Ouro - RS
• Convênio com a Polícia Ambiental 

Assinado convênio de parceria com a Polícia Ambiental do Rio 
grande do Sul visando o estabelecimento de um regime de mú-
tua cooperação com o objetivo de destinar recursos financeiros 
que auxiliem na realização de atividades de fiscalização voltadas 
a preservação, conservação e melhoria do meio ambiente, em 
conformidade com o que prescreve a legislação ambiental, na 
área de abrangência do reservatório da Usina Hidrelétrica Ma-
chadinho e seu entorno, a serem desenvolvidas pelo 4º grupo 
do 3º Pelotão da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Am-
biental do Município de São José do Ouro.

 



figura 70  - Capela do Divino 
Espírito Santo. Telhado antigo. 
Barracão, RS.

figura 72 - Ampliação da sala da 
assistência aocial da prefeitura
Municipal. Ampliação em 
construção. Barracão, RS.

figura 70 - Capela do Divino Espírito Santo.
Telhado novo. Barracão, RS.

figura 73 - Ampliação da sala da assistên-
cia social da prefeitura Municipal. Atividades 

no novo espaço. Barracão, RS.
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figura 74 - Construção da Sede 
da Briga Militar. Sede antiga.

Machadinho, RS.

figura 75 - Construção da sede 
da Brigada Militar. Sede nova em 
fase de acabamento.
Machadinho, RS.

figura 77 - grupo Teatral Selenita - 
projeto Revelando os Novos Talentos. 
Apresentação teatral. Maximiliano, 
RS.

figura 76 - grupo Teatral Selenita - 
projeto Revelando os Novos Talentos. 

Apresentação teatral. Maximiliano, RS.
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figura 78 - Reforma do
Salão paroquial da Comunidade
São Sebastião. Salão paroquial.
Maximiliano, RS.

figura 80 - Reforma no Salão 
Comunitário da Linha Floresta. 
Comunidade na inauguração.
Maximiliano, RS.

figura 79 - Reforma do
Salão paroquial da Comunidade

São Sebastião. Inauguração. 
Maximiliano, RS.

figura 81 - Reforma no Salão Comunitário 
da Linha Floresta. Cozinha reformada. 

Maximiliano, RS.
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figura 82 - Reforma Salão Comunitário 
da Comunidade São Domingos.

Maximiliano, RS.

figura 83 - Reforma Salão Comunitário 
da Comunidade São Domingos. Benção 
de inauguração. Maximiliano, RS.

figura 84 - Reforma Salão Comuni-
tário da Comunidade São Domingos. 

Casa de carnes existente.
Maximiliano, RS.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2011
RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE178



figura 85 -  Reforma Salão 
Comunitário da Comunidade
São Domingos. Cozinha existente. 
Maximiliano, RS.

figura 86 - Reforma Salão Comunitário 
da Comunidade São Domingos. Cozinha 

nova. Maximiliano, RS.
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figura 87 – III Festival Nacional 
de Cinema e Vídeo Rural. Evento.

piratuba, SC.

figura 88 - III Festival Nacional 
de Cinema e Vídeo Rural. Evento.
piratuba, SC

figura 90 - Doação de Equipamentos 
para Igreja Luterana. Ato de entrega da 
doação. piratuba, SC.

figura 89 - Doação de Equipamentos 
para Igreja Luterana. Ato de entrega 

da doação. piratuba, SC.
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figura 91 -Reforma do Salão
Comunitário Santa Catarina.
Vista externa do 
Salão paroquial.
Zortéa, SC

figura 93 - Equipamentos para o posto 
de Saúde. Solenidade de Entrega.
Zortéa, SC

figura 92 - Reforma do Salão Comunitário 
Santa Catarina. Vista interna do

Salão paroquial. Zortéa, SC

figura 94 - Equipamentos para 
o posto de Saúde. Solenidade de 

Entrega. Zortéa, SC.
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figura 95 - grupo Municipal Horizonte. 
Ampliação. Zortéa, SC.

figura 96 - grupo Municipal Horizonte. 
Ampliação. Zortéa, SC.

figura 97 - Ampliação do Laboratório 
UFSC/ LApAD. Ato de Assinatura do 
Convênio com assinatura da Ministra 
da pesca e Reitor. Florianópolis, SC.

figura 98  – Ampliação do Laboratório 
UFSC/ LApAD. Ato de Assinatura do 

Convênio com assinatura da Ministra
da pesca e Reitor.
Florianópolis, SC.
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• projetos Viabilizados com Recursos dos Incentivos Fiscais

• Projeto “Profissão Cidadão” – Ipira -SC
O Consórcio Machadinho através da Machadinho Energética S.A., 
repassou recursos ao Fundo da Infância e da Adolescência - FIA 
para o projeto “Profissão Cidadão” realizado pelo município de 
Ipira, SC. Esta iniciativa possibilitará que alunos de baixa renda 
possam, em horário extracurricular, aprender atividades de arte-
sanato e marcenaria. O objetivo é oferecer uma alternativa pro-
fissional para estes jovens. Os recursos disponibilizados serão 
utilizados na compra de materiais e equipamentos possibilitando 
a ampliação do número de beneficiários do projeto para mais 30 
alunos, além dos 40 que já são atendidos. 

• Projeto “Campeões da Vida” – Campos Novos
O Consórcio Machadinho através da Machadinho Energética S.A., 
repassou recursos através da Lei de Incentivo ao Esporte e do 
FIA – Fundo da Infância e Adolescência para o projeto “Cam-
peões da Vida” do Instituto Guga Kuerten. As atividades serão 
desenvolvidas ao longo do ano de 2012 no núcleo localizado no 
município de Campos Novos/SC que atende aproximadamente 
100 crianças.

• peças Teatrais – diversos municípios lindeiros
O Consórcio Machadinho através da Machadinho Energética S/A 
apoiou o grupo Teatrando por Aí para apresentação de peças 
teatrais sobre educação ambiental nos municípios de Zortéa, pi-
ratuba, Ipira e Capinzal em SC, e Machadinho, Maximiliano de 
Almeida e Barracão no RS. O projeto contemplará ao todo 15 es-
colas e 03 centros comunitários, com 36 apresentações teatrais 
e 36 oficinas para confecção de brinquedos com material reci-
clado, atingindo um público total de 7.000 alunos/espectadores. 
(faixa etária de 5 a 12 anos). Foram aplicados recursos através 
da Lei Rouanet.

• Tchê Mate: a roda do Chimarrão – municípios lindeiros
O Consórcio Machadinho através da Machadinho Energética S/A 
apoiou através da Lei Rouanet o projeto que tem por objetivo 
a montagem e circulação do espetáculo sobre a importância da 
erva-mate e do chimarrão, e a distribuição de cartilhas (revis-
tas em quadrinhos) contando a história cultural da erva-mate. 
Serão realizadas 32 apresentações de teatro ao longo de 2012 
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nas escolas dos municípios lindeiros ao reservatório da Usina Hi-
drelétrica Machadinho pretendendo atingir um público de cerca 
de 10.000 pessoas.

• projeto Desenvolvendo Talentos – Concórdia/SC
O projeto tem por objetivo a formação e desenvolvimento musi-
cal de adolescentes carentes da comunidade, oportunizando uma 
formação adequada e buscando incentivar o desenvolvimento de 
talentos da música orquestrada. Serão oferecidas 100 bolsas de 
estudos para alunos-aprendizes sendo 50 para alunos de baixa 
renda e 50 para alunos que já possuem um aprendizado em 
música. Serão atendidos diretamente 100 (cem) adolescentes 
residentes no município e indiretamente toda a comunidade da 
região por meio das apresentações, concertos e mostra de tra-
balhos realizados. Os alunos-aprendizes frequentarão curso de 
formação musical erudita e formação orquestral.

• projetos em parceria com o Município de Ipira, SC através do 
FIA
- projeto Colhendo Cidadania: visa assegurar o desenvolvimen-
to e proteção integral da criança e do adolescente através de 
programa socioeducativo que possa garantir seus direitos fun-
damentais. As crianças e adolescentes atendidos pelo projeto 
participarão de oficinas socioeducativas de danças, lazer, arte-
sanato e atividade em hortas no turno inverso ao da escola du-
rante um período de 12 meses.

- projeto Tecendo Cidadania: Tem por objetivo assegurar o de-
senvolvimento e proteção integral da criança e do adolescente 
através de programa socioeducativo que possa garantir seus di-
reitos fundamentais. As crianças e adolescentes atendidos pelo 
projeto participarão de oficinas de arte, danças, música, costura 
recreativa e de lazer no turno inverso ao da escola como ativida-
de complementar durante um período de 12 meses.

- Projeto Profissão Cidadão: Tem por objetivo perpetuar ações 
de profissionalização, socialização, integração, socioeducativas 
e de atendimento em rede a crianças e adolescentes inseridos 
no projeto. As crianças e adolescentes atendidos pelo projeto 
participarão de oficinas de marcenaria e pintura no turno inverso 
ao da escola como atividade complementar durante um período 
de 12 meses.



figura 99 - projeto 
“Profissão Cidadão”. 
Alunos em atividades. 
Ipira, SC. 

figura 100 - projeto 
“Profissão Cidadão”. Artesanatos 

confeccionados pelos alunos. 
Ipira, SC. 
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figura 101 – Projeto “Campeões 
da Vida” guga Kuerten e as crian-
ças do projeto. Campos Novos, SC.



figura 102 - Projeto “Campeões da 
Vida”  guga Kuerten e as crianças do 
projeto. Campos Novos, SC.

figura 104 - peças Teatrais.
Diversos municípios lindeiros.

figura 103 - peças Teatrais.
 Diversos municípios lindeiros.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL

1. iNtrOduÇÃO 

as questões ambientais têm despertado cada vez mais o inte-
resse da sociedade. Esse interesse transcende divisões políticas 
entre municípios, estados e até mesmo países, posto que ações 
pontuais têm consequências globais. Especial atenção é dada a 
grandes empreendimentos como usinas hidrelétricas, que têm 
impacto não apenas físico sobre o ambiente, mas também so-
cial.

Uma tratativa adequada desses impactos deve convergir para 
uma melhoria nas condições socioambientais da população local 
e, consequentemente, em reflexos positivos nas questões am-
bientais globais.

A ferramenta reconhecidamente mais eficaz na tratativa da 
questão ambiental é a divulgação de informação através da edu-
cação ambiental. Uma população consciente do seu poder de 
transformação no meio que vive e, principalmente, sensibilizada 
em relação às consequências de seus atos sobre esse meio, ten-
de a fortalecer o bom relacionamento entre os diferentes atores 
envolvidos.

O Consórcio Machadinho, ciente de seu papel no contexto descri-
to, desenvolve o programa de educação ambiental utilizando-se 
das ferramentas de comunicação e relacionamento social para 
abordagem de temáticas de interesses coletivo e específicos do 
Consórcio Machadinho. O propósito desse programa junto às co-
munidades dos municípios abrangidos pela UHE Machadinho é 
considerado estratégico no contexto que envolve a relação co-
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munidade/empresa e, por consequência, tem sido tratado de 
forma a traduzir o compromisso do Consórcio Machadinho com 
as questões ambientais, sobretudo com aquelas que vão ao en-
contro da promoção da sensibilização sobre a necessidade de 
preservação do meio ambiente.

As ações de Educação Ambiental da UHE Machadinho têm como 
objetivo fornecer conhecimentos à população através de pa-
lestras, pesquisas, projetos de extensão dos programas socio-
ambientais e orientações técnicas em relação aos processos 
construtivos e operativos que fazem parte dos seus projetos, 
fornecendo também atendimento direto aos indivíduos ou gru-
pos sociais lindeiros ao reservatório.

Estas ações são executadas e apoiadas pelo Consórcio Machadi-
nho e seus diversos parceiros que buscam atender os objetivos 
acima. Os principais parceiros são o Centro de Divulgação Am-
biental - CDA, ONg Selva, polícia Ambiental de Santa Catarina e 
do Rio Grande do Sul, e especialistas nas temáticas específicas, 
como por exemplo, ictiofauna, restauração ecológica, etc.

prioritariamente, o público-alvo desse programa é a população 
dos municípios Capinzal, Anita garibaldi, Zortéa, Campos Novos, 
Celso Ramos e piratuba no estado de Santa Catarina; e os mu-
nicípios de Barracão, Machadinho, pinhal da Serra e Maximiliano 
de Almeida, no Rio grande do Sul.

2. atiVidades deseNVOlVidas

No âmbito da educação ambiental foram desenvolvidas diver-
sas atividades e projetos:

2.1 pROJETO ICTIOFAUNA

Esse projeto busca sensibilizar a população lindeira quanto à 
preservação das áreas de desova, de criação de larvas e de mo-
nitoramento dos peixes, contribuindo assim, para o desenvolvi-
mento da ictiofauna na área de abrangência da bacia. O objetivo 
é divulgar e contribuir para a preservação dos pontos de desova 
e monitoramento dos peixes na área da UHE Machadinho.

Nesse projeto, foram atendidos 18 professores e três outros 
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(agricultores e técnicos) em uma visita a escolas e instituições. 

2.2 pROJETO BOSQUE

Esse projeto consiste na criação e estruturação de uma área 
verde que possibilite ao aluno conhecer as espécies arbóreas 
nativas da região. Nesse espaço há caminhos, que possibilitam 
o movimento dos alunos durantes as atividades propostas, além 
de bancos para a acomodação e registro das mesmas. A im-
plantação e estruturação do bosque conta com a participação do 
aluno, de modo que possa resolver os problemas apresentados 
com o incentivo dos professores. Sendo um projeto adotado pela 
escola espera-se que todos os professores realizem algumas ati-
vidades no bosque, utilizando as Cartilhas oferecidas pelo pro-
jeto.

No Projeto foram atendidos 181 alunos, 20 professores e 01 pai 
de aluno. Foram atendidas 07 instituições e entregue um total 
de 4.750 unidades de cartilha. Os temas trabalhados foram:

• Cartilha 2 - Trabalhando nos Quadrantes do Bosque, 
• Cartilha 3 - Localização das Espécies Arbóreas Frutíferas do 
Bosque, 
• Cartilha 4 - Observando as Folhas do Bosque, 
• Cartilha 5 - Observando os Caules do Bosque, 
• Cartilha 6 - Confecção de placas para as Espécies do Bosque, 
• Cartilha 7 - Registrando o Nome Comum das Espécies do 
Bosque,
• Cartilha 8 - Avaliando o Crescimento das Espécies do Bosque, 
• Cartilha 9 - Observando as Folhas Simples, Compostas e Bi-
composta, 
• Cartilha 10 - Estudando o Limbo das plantas do Bosque, 
• Cartilha 11 - Estudando o Ápice das Folhas das plantas do 
Bosque, 
• Cartilha 12 - Estudando a Base das Folhas das plantas do 
Bosque, 
• Cartilha 13 - Estudando a Borda das Folhas das plantas do 
Bosque, 
• Cartilha 14 - Estudando as Nervuras das Folhas das plantas, 
• Cartilha 15 - Estudando a Consistência das Folhas das Plan-
tas, 
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• Cartilha 16 - Conhecendo as Formas do pecíolo das plantas, 
• Cartilha 17 - Estudando a Influência do Clima no Bosque, 
• Cartilha 18 - Estudando a Disposição das Folhas no Caule e 
Ramos, 
• Cartilha 19 - Conhecendo os tipos de Ramificação do Caule, 
• Cartilha 20 - Observando a Superfície das folhas das plantas, 
• Cartilha 21 - Estudando a Importância da Água no Bosque.

2.3 pALESTRAS

As palestras ministradas são referentes a temas ambientais, que 
são oferecidas para as escolas e comunidade em geral. Segue 
abaixo os temas oferecidos.

• Palestra Harmonia Ambiental

A palestra tem como tema principal a importância da preserva-
ção do meio ambiente, abordando as consequências do mau uso 
dos recursos naturais, a poluição do ar e dos rios por agentes 
químicos, assim como a importância do uso racional da água e 
energia elétrica e da necessidade do consumo consciente sem 
desperdício, da separação e reciclagem dos resíduos. 

• Palestra Importância e Conscientização da Flora

Essa palestra trata da importância da flora como fonte de ali-
mento, para o ar puro, para plantas medicinais, na ornamenta-
ção, etc. Também enfatiza as formas de recuperação de áreas 
degradadas e faixas ciliares.

• Palestra Importância da Água

O tema enfatiza a importância do uso racional da água. Mostra 
também a necessidade de preservação dos mananciais ou córre-
gos e nascentes de água. Informa sobre a situação de água no 
mundo e no Brasil e o uso inadequado tanto nos domicílios, na 
indústria e na agricultura. 

• Palestra Resíduo Sólidos

A palestra refere-se à importância da redução do consumo, do 
reaproveitamento e da separação e reciclagem e dos resíduos. 
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Também é informado sobre todos os cuidados que se deve ter 
com os resíduos contaminantes e industriais e o que os mesmos 
podem causar. Comenta-se sobre os resíduos jogados nos rios e 
terrenos baldios e suas consequências ao meio ambiente.

• Palestras e ações de conscientização sobre a faixa ciliar da UHE 
Machadinho

Foram realizadas palestras sobre o projeto de restauração ecoló-
gica da faixa ciliar nos municípios em que já ocorreram plantios 
de mudas nas margens do reservatório. Foram convidados os 
poderes públicos municipais e principais interessados na comu-
nidade. Nas palestras foram abordados os conceitos de restaura-
ção ecológica e a importância da preservação da faixa ciliar.

Adicionalmente, foram distribuídos materiais informativos (Car-
tilhas, Folder, Camisetas e Bonés) tendo como tema a restaura-
ção ecológica da faixa ciliar e os cuidados sanitários com poços 
subterrâneos. Na entrega destes materiais eram repassadas in-
formações para professores e alunos sobre os temas tratados 
nas Cartilhas e Folder.

Nessa atividade foram atendidos 2.343 alunos, 234 professores 
e 20 outros (técnicos, serventes e pais), totalizando 82 visitas às 
escolas, com uma média de aproximadamente 32 pessoas aten-
didas por visita. Também foram entregues neste projeto 68 uni-
dades de bonés, 108 unidades de camisetas e 7.211 cartilhas.

Na totalidade foram atendidos cerca de 6 mil alunos e 570 pro-
fessores de escolas municipais e estaduais, resultando na média 
de 550 pessoas atendidas por mês. 

2.4 AS AVENTURAS DE LEO E JUJU

Os gibis em quadrinhos possuem como personagens principais 
o Leo e a Juju. Os temas tratados nas histórias são sobre im-
portância da água, resíduos, faixa ciliar, importância da flora, 
fauna, poluição, etc. Além das histórias, no interior dos gibis 
encontram-se atividades educativas referentes ao tema tratado 
na história. Os gibis são entregues da seguinte forma: todos os 
alunos entre 1ª e 4ª das escolas atendidas pelo Programa de 
Educação Ambiental de Machadinho recebem os gibis, sendo que 
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para 2011 foram 19 exemplares com os títulos: “Que Noite” que 
trata da utilização correta dos recursos naturais, 7 exemplares 
“Caminhando na Floresta” que trata da inter-relação entre se-
res vivos e 29 exemplares “Desmontando Acampamento” que 
trata da destinação correta dos resíduos, reciclagem e compos-
tagem.

No escopo desse projeto foram realizadas 12 visitas às esco-
las, distribuindo um total de 45 livretos. Ao serem entregues, 
era realizada uma explicação para professores e alunos sobre o 
tema.

2.6 CONCURSO DE REDAÇÃO

Em paralelo ao programa de Visitas à Usina Hidrelétrica Macha-
dinho, o Consórcio Machadinho realiza o Concurso de Redação. 
O evento é destinado aos alunos de 8ª série das escolas dos mu-
nicípios lindeiros. Esta é a oportunidade do Consórcio Machadi-
nho registrar as diversas impressões de cada um dos estudantes 
visitantes.

Em 2011 alunos de 32 escolas lindeiras participaram do con-
curso. Ao todo foram inscritas 821 redações, um número 24% 
superior em relação ao ano de 2010. Os cinco primeiros coloca-
dos foram premiados com um “netbook”. A escolha da melhor 
redação foi realizada por uma comissão julgadora composta por 
experientes professores avaliadores das redações de vestibular 
da UFSC e da UDESC.

Gráfico 61 - Redações Inscritas no Concurso por ano
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• Evento de Premiação do Concurso de Redação 2011

participaram da solenidade de premiação do ano de 2011 cerca 
de 500 pessoas, inclusive com a presença ou representação, de 
todos os prefeitos dos municípios lindeiros.

O evento de premiação do Concurso de Redação realizado no 
Centro de Eventos da cidade de piratuba (SC) foi incorporado ao 
calendário de eventos locais, pois se tornou relevante na agenda 
municipal.
 
2.7 CENTRO DE EDUCAçãO AMBIENTAL - ONG SELVA

A ONg SELVA - Serviço de Educação e Lazer na Vida Ambiental 
é um Centro de Educação Ambiental localizada no 2° Distrito 
Espigão Alto, Barracão, RS, fundada dia 14 de março de 2003 
por professores e funcionários da Escola Estadual de Ensino Fun-
damental João Tonial, inaugurada dia 06 de julho de 2004, que 
conta atualmente com 38 membros que auxiliam no sentido de 
orientar e trabalhar no desenvolvimento de atividades em sua 
sede. Seu objetivo é trabalhar em parceria com a sociedade re-
alizando trabalhos com foco na Educação Ambiental buscando 
melhor qualidade de vida para a população através de atividades 
teóricas e práticas que envolvam a comunidade local e regio-
nal.

Nesse sentido, tem desenvolvido junto às escolas atividades que 
despertem o interesse e o respeito ao meio em que vivem. Em 
parceria com o parque Estadual de Espigão Alto, a ONg recebe 
visitantes da comunidade escolar de nível fundamental, médio 
e superior, disponibilizando profissionais para palestras, cursos 
informais e atividades recreativas. Em sua estrutura, oferece 
hospedagem para estudantes pesquisadores que queiram de-
senvolver pesquisa de campo no parque Estadual de Espigão 
Alto ou região.

Atualmente mantém convênio com dois grandes parceiros o Po-
der Judiciário e Ministério público, que destinam valores com o 
fim de programar ações de cidadania junto a Comarca de São 
José do Ouro, bem como o Consórcio Machadinho.
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• Atividades desenvolvidas

Após a ONg SELVA apresentar o projeto “Verbalizando o Meio 
Ambiente” para o Consórcio Machadinho no início de 2011, em 
março participou de uma atividade desenvolvida pelo Consórcio 
na cidade de piratuba, SC e Maximiliano de Almeida, RS, com 
palestra e soltura de peixes.

• Resultados

Todas as atividades desenvolvidas pelos membros da ONg SEL-
VA atenderam de forma satisfatória os objetivos, dando oportu-
nidade a crianças e adultos terem maior vivência e integração 
comunitária. Os eventos, inclusive desenvolvidos junto com o 
Consórcio, foram elaborados em busca de melhorar a qualidade 
de vida, vislumbrando a sustentabilidade e a sensibilização para 
todos os comportamentos com o meio.

A participação das pessoas e entidades foi relevante, pois o 
agendamento de visita se deu de forma voluntária, e isto de-
monstra o comprometimento dos professores das redes públicas 
escolares na busca de fontes de conhecimento nos diversos ato-
res ambientais.



figura 105 - projeto Ictiofauna.

figura 106 - projeto Ictiofauna.

figura 108 - palestras.

figura 107 - projeto Bosque.
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figura 109 - palestras.

figura 111- Vencedores do Concurso.

figura 110 - Apoio projetos UHMA.
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figura 112- público do Evento de 
premiação do Concurso.

figura 114 - Alunos chegando 
para o evento.

figura 113 - Homenagem aos 
prefeitos lindeiros.





FATOS RELEVANTES

1. iNtrOduÇÃO 

O presente capítulo apresenta a relação de fatos relacionados 
a diversas ações do Consórcio da Usina Hidrelétrica Machadinho 
que são relevantes do ponto de vista da gestão ambiental e so-
cial do aproveitamento.

2. atiVidades deseNVOlVidas

No âmbito de fatos relevantes desenvolvidos pelo Consórcio da 
UHE Machadinho merecem destaques os seguintes projetos:

2.1 pROJETO DE pROTEÇÃO DE NASCENTES NO MUNICípIO DE 
MACHADINHO

O Consórcio Machadinho, por liberalidade, está promovendo em 
parceria com a ApROMATE, EMBRApA FLORESTAS e EMATER o 
projeto de “Conservação e Melhoria da Qualidade da Água no 
Município de Machadinho - RS”. Este projeto está sendo desen-
volvido na micro-bacia formada por nascentes localizadas na Co-
munidade de São Caetano, interior do Município de Machadinho, 
e espera-se a adesão das demais comunidades do município e 
também a extrapolação para os demais municípios vizinhos. 
  
Tem por objetivo conscientizar a população de forma geral com 
intervenções progressivas nas micro-bacias do Município de Ma-
chadinho – RS, cujas drenagens, em sua totalidade, são canali-
zadas para a calha do Rio Uruguai. 

Esse projeto está sendo desenvolvido na micro-bacia formada 
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por nascentes da comunidade São Caetano, e sequencialmente 
serão trabalhadas as demais comunidades, até completar toda 
a rede municipal. Como resultado, espera-se a extrapolação dos 
efeitos para os municípios vizinhos, na medida em que outros 
atores se unam ao processo.

As intervenções atendem a dois níveis: entorno imediato das 
nascentes e zonas de abastecimento de lençóis.

A restauração das nascentes está sendo realizada com espé-
cies nativas, para atender a legislação vigente enquanto que 
nas áreas de infiltração estão sendo implantados sistemas agro-
florestais. 

• Diagnóstico e cadastro das nascentes

A execução do levantamento e diagnóstico das nascentes e ma-
tas ciliares da microbacia foi realizada nos meses de maio a 
julho de 2011.

figura 115 – Logo do projeto 
Nascentes



USINA HIDRELÉTRICA MACHADINHO
FATOS RELEVANTES 201

figura 1 - produtor Aldacir Baldissera, 
Linha São Caetano.

figura 3 - produtor José Donizete
Alves de Morais, Linha Sta Terezinha
- Visita da equipe técnica da Embrapa, 
para avalição da recuperação da
nascente.

figura 2 - produtor José Tadeu Ferreira 
da Rocha - Linha Fátima, Machadinho.
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Com o objetivo de conscientizar os produtores sobre a impor-
tância e benefícios do processo, foram realizadas reuniões com 
apresentação de palestras sobre técnicas de conservação da 
água e restauração de ecossistemas naturais, pelos pesquisa-
dores da Embrapa Florestas e representantes da Apromate (As-
sociação dos produtores de Erva mate de Machadinho), além da 
distribuição de material didático.

Por fim, o cadastro das nascentes, seu entorno e matas ciliares, 
foi realizado com o objetivo de identificar as nascentes da micro-
bacia na comunidade São Caetano, incluindo todos os córregos, 
além disso, foi realizado diagnóstico para especificar as inter-
venções necessárias.

Nesta etapa foram cadastradas 25 propriedades, somando 27 
nascentes no total. As intervenções foram sugeridas no campo, 
com a presença dos produtores, caso a caso. As nascentes tam-
bém foram georreferenciadas, tomando-se a leitura das coorde-
nadas do ponto, com gpS. 

• Intervenções para proteção e restauração de nascente 

Com o objetivo de isolar as áreas ao redor das nascentes (saí-
das de água dos lençóis) para garantir uma preservação perma-
nente da qualidade da água, foram realizadas intervenções para 
proteção através de construção de cercas comuns para isolar 
um círculo, no entorno de cada nascente, nas 25 propriedades 
cadastradas.

figura 119 - Entrega de palanques e arame as pro-
priedades beneficiadas. produtor Amarildo Salvador,  
Linha São Caetano - Machadinho
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No ano de 2012 e 2013 serão implantadas as espécies flores-
tais nativas, a fim de garantir a preservação permanente ao re-
dor das nascentes, com consequente melhoria da qualidade da 
água.

• Revegetação das áreas de abastecimento dos lençóis

O objetivo da atividade é recuperar a capacidade de infiltração e 
armazenamento da água no perfil do solo, nas áreas de abaste-
cimento dos lençóis de água através da implantação de Sistemas 
Agroflorestais com erva-mate Cambona4.

A meta é de implantar sistemas agroflorestais de longa rotação, 
com espécies nativas selecionadas. para executar esta meta fo-
ram cadastradas até o momento 19 propriedades e no ano de 
2011 foi implantados a área de 4,35 ha, em 3 propriedades.

• Geração de indicadores 

Foi realizado o monitoramento e manutenção das unidades ex-
perimentais, demonstrativas e pomar de sementes da erva-mate 
cambona4, visando à continuidade e ampliação da pesquisa. 

figura 119 - Cercamento da propriedade de Fran-
cisco pieri, Linha São Caetano – Machadinho
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Os itens pesquisados em 2011 foram: 

• Medição da produção anual das espécies arbóreas e da erva-
mate; 
• Avaliação contínua da interação entre os dois componentes; 
• Estudos sobre a ciclagem de nutrientes (avaliação da fertilida-
de do solo, exportação e reposição); 
• Comparação das condições microclimáticas entre monocultivo 
e sistema arborizado e Tecnologias de colheita; 
• Clonagem de plantas entre outros. 

• Sistema Agroflorestal de Erva Mate - Cambona 4

O Sistema Agroflorestal - SAF- compreende o consórcio da erva 
mate com outras espécies florestais nativas para sombreamen-
to, que aproxima às condições de ocorrência natural da espécie 
no sub-bosque da mata com araucária e melhora a qualidade de 
sua matéria-prima. Visa ainda o desenvolvimento de uma ativi-
dade agroindustrial com sustentabilidade ambiental e econômica 
que, usada como alternativa de diversificação do uso da terra na 
propriedade familiar é um fator de geração de emprego e renda 
no meio rural.

Participam do projeto cerca de 80 produtores rurais do município 
de Machadinho, sendo que cada um implantou de 1 a 3 ha.

Após cerca de seis anos de implantação do Sistema Agroflores-
tal, os produtores alcançaram um padrão de distribuição ideal 
das espécies florestais nativas em 1 hectare. No Projeto Nascen-
tes, o SAF com erva-mate Cambona 4 terá a distribuição de es-
pécies florestais nativas em um hectare de acordo com os dados 
apresentados na tabela 41.

tabela 41 – Distribuição de Espécies Florestais Nativas em um Hectare
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• Resultados

a) geração de renda

Nos plantios realizados a partir de 2001 com o Sistema Agroflo-
restal Cambona4, nas propriedades de Machadinho (com 3 a 7 
anos de idade), foram levantados os indicadores apresentados 
na tabela 42 a seguir.

tabela 42 – Indicadores Técnicos e Econômicos do SAF – CAMBONA 4

Fonte: APROMATE/Indústria Ervateira CAMOL(1) A colheita da erva mate é feita com 12, 18 e 24 
meses de intervalo. por isto nem todos os ervais são colhidos em um mesmo ano. 

b) geração de emprego

• no campo:

Nos tratos culturais da erva-mate, a única atividade que o pro-
dutor contrata mão-de-obra fora da família é na colheita. Em 
Machadinho, os produtores organizaram-se em grupos, que fa-
zem a colheita em sistema de rodízio. Um grupo de 8 produtores 
colhem 250 arrobas por dia que, ao preço de R$2,00 por arroba, 
dá uma diária de R$ 62,50.

Assim, a colheita de 7.500 arrobas de erva-mate (7,3 ha) gera 
um emprego permanente no campo, com uma receita mensal 
de R$ 1.250,00. 
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• na indústria

O processamento industrial de 800 arrobas de folha de erva 
mate ocupa 8 funcionários/dia e consome 9,6 m³ de lenha para 
secagem da matéria-prima. Assim, 23,4 hectares do SAF/Cam-
bona4, gera 1 emprego permanente na indústria, 3,2 empregos 
no campo e cria mercado para 287 m³ de lenha.

figura 122 - Indústria Ervateira da Camol em Ma-
chadinho.

figura 121 - grupo de Colheita Solidária em Ma-
chadinho.
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• Expansão Regional do SAF/Cambona 4

Em 2011, foi executado um trabalho de divulgação do Sistema 
Agroflorestal para outros municípios e regiões em eventos como 
a Expodireto 2011 em não-me-toque e eventos regionais onde a 
ApROMATE tem participado.

Através de excursões, o projeto recebeu cerca de 150 pessoas 
visitantes, produtores, representantes de indústrias, técnicos, 
profissionais de Universidades para conhecerem os resultados 
técnicos e econômicos do sistema agroflorestal de Machadinho. 

• Participação no 5º Congresso Sul Americano de Erva Mate

O projeto do Sistema Agroflorestal Cambona 4 foi apresentado 
em maio de 2011 no Congresso Sul Americano de erva-Mate 
na Argentina. Neste evento além de palestras e demonstra-
ções sobre o SAF CAMBONA 4 por Técnicos e Pesquisadores da 
ApROMATE foi feita a distribuição de material impresso levando 
a tecnologia para outros países e regiões o conhecimento deste 
trabalho.

2.2 pROgRAMA ECOA – EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA AMBIENTAL

O programa ECOA é uma iniciativa do Instituto ALCOA com apoio 
do Consórcio Machadinho e Tractebel Energia, e tem o objetivo 
de promover a participação comunitária para a construção de 
sociedades sustentáveis.

Está sendo operacionalizado pelo Centro Integrado de Estudos e 
programas de Desenvolvimento sustentável – CIEDS, instituição 
que busca promover o desenvolvimento Sustentável, por meio 
de ações em redes que valorizem o empoderamento do indiví-
duo, de grupos e comunidades. O projeto foi implantado nos 
municípios de piratuba, SC e Maximiliano de Almeida, RS. Totali-
zando um atendimento de aproximadamente, 2192 pessoas até 
o ano de 2011.

• Curso de Agentes Ambientais

O Curso de Agentes Ambientais tem o objetivo de constituir um 
grupo tripartite composto por representantes do poder público, 
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sociedade civil organizada, associações livres, lideranças comu-
nitárias, iniciativa privada e outros atores comprometidos com 
a questão ambiental e a qualidade de vida em suas diferentes 
áreas de atuação e que se identifiquem com o Programa e pos-
sam ser multiplicadores dessa iniciativa que visa gerar benefícios 
para todas as pessoas e instituições envolvidas no processo.

para este curso foram selecionadas 30 pessoas, sendo 15 de 
piratuba e 15 de Maximiliano de Almeida. Em 2011 foram reali-
zados 03 encontros no Núcleo de Sustentabilidade Machadinho.

• 1º Encontro – com o tema “percepção e Escolas de pensamen-
to”, realizado no dia 07/12/2011 em Maximiliano de Almeida, 
RS. Buscou-se trabalhar neste módulo o conceito de paradigma, 
pois consiste em técnicas, valores, conceitos, práticas, compar-
tilhados pela sociedade para legitimar questões e soluções e or-
ganizar a base dessa mesma sociedade.

Através disso buscou-se comparar a concepção mecanicista, que 
valoriza o desenvolvimento material e comportamento preda-
tório da natureza com a concepção sistêmica, a qual busca o 
desenvolvimento do ser humano e interdependência do ser hu-
mano com a natureza.

• 2º Encontro – com o tema “percepção e Educação do Olhar”, 
realizado no dia 13/12/2011 no Centro de Referência em Desen-
volvimento Sustentável de piratuba, SC.

Os agentes foram conduzidos por duas trilhas existentes no lo-
cal. A Trilha das palmeiras foi percorrida da maneira tradicional, 
com o acompanhamento do guia, utilizando o sentido da visão 
para observar a natureza.

A segunda trilha foi percorrida de modo a estimular os outros 
sentidos: tato, olfato e audição, pois a trilha foi percorrida em 
duplas, sendo que um estava de olhos fechados e o outro con-
duzia, buscando assim sentir e interagir de maneira diferente 
com a natureza.

Ao término da trilha ocorreu um momento de partilha e reflexão 
sobre a vivência nas trilhas e sobre pessoas portadoras de defi-
ciência visual (Dia do deficiente visual – 13/12).
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figura 123a - 1º encontro do 
curso de agentes ambientais.

figura 124a - 2º encontro do 
curso de agentes ambientais. 

Figura 123B  - 1º encontro do 
curso de agentes ambientais.

Figura 124B - 2º encontro do 
curso de agentes ambientais.
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• 3º Encontro – com o tema o tema “Educação Comunitária”, re-
alizado em Maximiliano de Almeida no dia 21/12/2011. Todos os 
olhares foram voltados para a comunidade: o modo das pessoas 
se organizarem e viverem, como compartilham e constroem cos-
tumes, atividades, memória, histórias, herança, cultura, rituais, 
interesses, práticas de sobrevivência. A comunidade acontece 
nas experiências e nos relacionamentos.

partindo disso os agentes construíram o mapa verde da comuni-
dade, marcando potencialidades e desafios existentes, traçando 
caminhos e observando a realidade existente para determinar 
objetivos e metas para a comunidade.

• Outras Atividades

Desde a inauguração do Núcleo de Sustentabilidade Machadi-
nho, em 20/10/2011, foram realizadas diversas atividades:

• Visita à propriedade rural “Sítio Roma” em Maximiliano de Al-
meida, RS, com o objetivo de prospectar atividades a serem 
desenvolvidas em parceria com este proprietário rural.

• Apresentação do programa ECOA na Usina Hidrelétrica Macha-
dinho.

• participação na XXVII Feira Catarinense de Matemática em pi-
ratuba, SC, com stand para divulgação do programa ECOA e 
prospecção de parcerias e atividades.

• participação nas etapas de planejamento das atividades do 
Centro de Referência em Desenvolvimento Sustentável de Pira-
tuba, SC.

• Mobilização na UHE Machadinho referente ao Dia do Deficiente 
Visual (13/12).

• Participação no Comitê de Desenvolvimento Local de Maximi-
liano de Almeida, RS.

• Reuniões em diversas secretarias municipais e prefeituras para 
planejar ações conjuntas nas comunidades.
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2.3. SEMANA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SE-
MAS 2011

Os Consórcios Machadinho e Itá, a Tractebel Energia e a AMULBI 
- Associação dos municípios lindeiros a barragem de Itá, promo-
veram em setembro de 2011 mais uma edição da Semana de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS 2011. A programa-
ção foi realizada de 15 a 17 de setembro no Centro de Eventos 
de piratuba, SC, reforçando o objetivo de discutir temas que 
possam contribuir com a evolução da sociedade no que diz res-
peito à sustentabilidade.

Mais que trocar ideias, experiências e conhecimento, este fórum 
de discussões ofereceu subsídios para repensar as práticas e 
ações diárias. A cada ano, são apresentados temas de relevância 
no seguimento ambiental, social e econômico. O deste ano foi 
focado no desenvolvimento rural sustentável e as possibilidades 
de captação de recursos para projetos culturais e sociais.

A programação foi realizada em conjunto com o II Festival de 
Cinema Rural de piratuba e foi voltada para o colaboradores das 
Usinas Hidrelétricas Itá, Passo Fundo e Machadinho, para profis-
sionais da área ambiental, autoridades e comunidades dos mu-
nicípios de abrangência da UHE Machadinho.

Foram realizadas duas oficinas com os temas: Elaboração de 
projetos Culturais e Captação de Recursos e Capacitação em 
Agroturismo.

A SEMAS 2011 contou com 118 participantes, dos municípios de 
Concórdia, piratuba, Erechim, Capinzal, Itá e Entre Rios do Sul. 
Ao final do evento houve um show com Kleiton e Kledir.



figura 125a - 3º encontro do curso de 
agentes ambientais.

Figura 125B - 3º encontro do curso de 
agentes ambientais.

figura 126a – Visita ao Sítio Roma. 
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Figura 126B – Visita ao Sítio Roma. 

figura 127 – Apresentação do 
programa ECOA aos funcionários da 
UHE Machadinho.

figura 127a – Apresentação do 
programa ECOA aos funcionários 

da UHE Machadinho.
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figura 128 – Feira catarinense de 
matemática em piratuba.

Figura 128B – Feira catarinense 
de matemática em piratuba.

figura 129a - Centro de Referência 
em Desenvolvimento Sustentável de 

piratuba, SC.
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Figura 129B - Centro de Referência 
em Desenvolvimento Sustentável de 
piratuba, SC.

Figura 130B - Mobilização referente 
ao Dia do Deficiente Visual.

figura 130a - Mobilização referente 
ao Dia do Deficiente Visual.



figura 131 – palestra na Semana de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade.

figura 132 – Oficina da SEMAS 2011.

figura 134 – Show de encerramento.

figura 133 – Artesanato local.
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2.4 pLEITOS DOS ATINgIDOS E MUNICípIOS 

No que concerne às informações referentes aos pleitos de atin-
gidos e municípios encaminhados ao Empreendedor, reportamo-
nos inicialmente ao Relatório de Atendimento das Condicionan-
tes com prazo de 120 dias, protocolado junto ao IBAMA/Brasília 
em 18/03/2008, o qual esclareceu que tais pleitos já foram de-
vidamente respondidos através de diversas correspondências 
(principalmente as correspondências S03-N-1008, encaminhada 
em 29/09/2003, e F06-N-0678, de 28 de dezembro de 2006) e 
relatórios já enviados ao IBAMA no sentido de que as respostas 
a todos os pleitos formulados ao empreendedor já constam do 
processo de licenciamento, com as respectivas razões para seu 
indeferimento ou deferimento.

Também naquela ocasião já se reiterou que uma grande parte 
dos pleitos formulados encontra-se sob análise do poder Judi-
ciário, motivo pelo qual não é possível tomar qualquer atitude 
enquanto não houver um pronunciamento final. Até a presente 
data foram propostas 649 ações contra o empreendimento da 
UHE Machadinho, das quais 585 já foram julgadas improceden-
tes em caráter definitivo. Em outras palavras, já se tem mais de 
90% das ações julgadas e em nenhuma delas os pleitos tinham 
fundamento, o que por si só confirma que a posição adotada até 
agora pelo Consórcio Machadinho está correta e que é recomen-
dável aguardar o julgamento das demais ações.

Tal posicionamento já foi acatado pelo IBAMA também através 
do parecer Técnico nº 009/2010 – NLA/SUpES/IBAMA/RS e pelo 
parecer Técnico nº 014/2011 – NLA/SUpES/IBAMA/RS, que en-
tendem que esta condicionante encontra-se em andamento até 
que as ações judiciais em trâmite sejam julgadas.

Além disto, cumpre informar que todos os pleitos estão sendo 
recebidos nos Centros de Atendimento à população (CAp), loca-
lizados em Barracão (RS) e piratuba (SC), nos quais existe um 
procedimento de atendimento em que todas as solicitações são 
respondidas formalmente no prazo de até dez dias. As atividades 
realizadas pelos CAP’s constam dos relatórios anuais que vem 
sendo encaminhados ao IBAMA, sendo que no presente relatório, 
consta do capitulo 12, item 2.5 deste relatório, que constituem 
mais uma evidência do cumprimento da condicionante 2.5.





CONDICIONANTES DA
LICENÇA DE OPERAÇÃO 
LO 160/2001 - RETIfICAÇÃO
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CONDICIONANTES DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO 
LO 160/2001 - RETIFICAÇÃO

CONdiÇÕes esPeCífiCas
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