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INTRODUÇÃO

 O presente Relatório tem como objetivo fundamental 
apresentar, de modo sistemático e de fácil compreensão a todas 
as partes interessadas, as atividades desenvolvidas e resultados 
alcançados pelo Consórcio Machadinho no decorrer do ano de 
2012 na área de gestão ambiental, sociopatrimonial e de rela-
cionamento com a sociedade, referentes à operação da Usina 
Hidrelétrica Machadinho, conforme condicionante 2.5 da Reno-
vação da Licença de Operação Nº 160/2001 – Retificação, de 28 
de abril de 2011.
 Por partes interessadas, entende-se, primordialmente, o 
Poder Público, expresso pelo Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), autarquia 
federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente responsável 
pelo licenciamento da Usina Hidrelétrica Machadinho. 
 Além de cumprir as exigências do licenciamento junto ao 
Poder Público, o Consórcio Machadinho pretende, através deste 
Relatório, compartilhar as informações a respeito da Gestão Am-
biental e Sociopatrimonial com as demais partes interessadas 
no empreendimento, principalmente aquelas localizadas na sua 
área de influência.
 Cabe ressaltar ainda que os resultados alcançados em 
2012 foram, adotados na Usina Hidrelétrica Machadinho com 
base nos procedimentos estabelecidos no Plano de Gestão Am-
biental e Sociopatrimonial Corporativo - PGASP, o qual faz parte 
do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente, 
certificado segundo os padrões da NBR ISSO 9001, 14001 e OH-
SAS 18001.
 Por fim, importante esclarecer que atividades da Usina 
Hidrelétrica Machadinho como o monitoramento das águas su-



perficiais, monitoramento e manejo da ictiofauna, monitoramen-
tos de hidrossedimentologia, de climatologia, de hidrologia e de 
sismologia são desenvolvidas em conjunto com a Usina Hidre-
létrica Itá, já que se tratam de aproveitamentos localizados em 
áreas contíguas na bacia hidrográfica do rio Uruguai e ambas 
operadas pela Tractebel Energia. A gestão integrada desses pro-
gramas representa uma série de vantagens não só em termos 
práticos quanto à sua operacionalização, mas principalmente em 
relação aos resultados mais consistentes, aspectos evidenciados 
no presente documento.

 O escopo deste Relatório está dividido em quatro partes:
 

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



GESTÃO 
AMBIENTAL





1. INTRODUÇÃO

 Os estudos climáticos realizados na área de influência 
da Usina Hidrelétrica Machadinho, durante o ano de 2012, ti-
veram por objetivo analisar o padrão de clima predominante e 
investigar possíveis alterações do clima da referida área.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

Tabela 1.1 – Informações das estações meteorológicas.

MONITORAMENTO
CLIMÁTICO1CONDICIONANTE 2.15 DA

LO No 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 
estações meteorológicas, conforme a Tabela 1.2.
 Nas estações meteorológicas automáticas de Celso Ra-
mos, Concórdia e  Machadinho foram realizadas visitas rotineiras 
para serviço de manutenção de equipamentos e do local (limpe-
za do terreno), num total de 21 visitas, conforme a Tabela 1.2.

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

2.2. MONITORAMENTO DOS DADOS

 Os dados diários registrados nas estações meteorológi-
cas de Celso Ramos, Concórdia e Barragem Machadinho foram 
analisados e disponibilizados, mensalmente, na forma de grá-
ficos e tabelas, conforme metodologia própria. A partir destes, 
foi avaliado a influência dos sistemas atmosféricos em cada ele-
mento 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 e totais mensais, anoma-
lias mensais de precipitação, temperatura e umidade do ar do 
ano de 2012.

3. RESULTADOS

 O comportamento da precipitação, na área de influên-
cia da Usina, foi influenciado pelo fenômenos La Niña, que atuou 
de janeiro a abril, provocando chuvas irregulares, no espaço e 
no tempo, com totais mensais mais baixos que o normal, devido 
ao enfraquecimento do processo convectivo de verão e de outras 
instabilidades, especialmente aquelas associadas à passagem de 
frentes frias. De julho a outubro deveria ter ocorrido influência 
do fenômeno El Niño, porém os sistemas instáveis continuaram 
mais enfraquecidos na maioria dos casos, e as chuvas ficaram 
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abaixo da média climatológica na maioria dos meses. Apenas 
em julho predominou chuvas mais significativas, resultando em 
totais acima da média, na maioria das estações, conforme a 
Gráfico 1.1. Mesmo assim a precipitação apresentou déficit na 
maioria dos meses, devido à presença de bloqueios atmosféri-
cos, mas principalmente, pelo enfraquecimento das instabilida-
des que foi observado, na maioria dos casos, do centro ao norte 
do Rio Grande do Sul e no estado de Santa Catarina.

Gráfico 1.1 - Anomalias de Precipitação.

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

Gráfico 1.3 – Anomalias de Temperatura Máxima.

 A umidade relativa do ar esteve elevada na maioria dos 
períodos matutino (acima de 90%) e mais baixa no período ves-
pertino, com valores em torno dos 50%. Nos dias de tempo mais 
estável, sob domínio de sistemas de alta pressão sobre o con-
tinente e em condições pré-frontais, a umidade ficou um pouco 
mais baixa ao amanhecer (próximo a 80%) e nas tardes, com 
o ar mais seco, entre 30% e 40%.. Mesmo com toda dinâmica 
atmosférica ocorrida em 2012, a umidade relativa do ar esteve 
mais elevada, na maioria dos meses; no período de abril a agos-
to e nos meses de outubro e dezembro, resultando em anoma-
lias positivas, conforme Gráfico 1.4. Além da evaporação local, 
esta condição teve como forçante a ação dos ventos que trans-
portaram umidade de outras regiões para a área de influência da 
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Usina, especialmente quando ocorreu circulação marítima, aon-
de parte da umidade do litoral da Região Sul chegou à área, e da 
Amazônia, trazida por ventos quentes e úmidos que fluem em 
direção aos sistemas de baixa pressão que estão, quase sempre, 
nas proximidades da latitude de 30º. 

Gráfico 1.4 – Anomalias de Umidade Relativa do Ar.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O ano de 2012 foi marcado por chuvas escassas, com 
déficits significativos de precipitação na maioria dos meses. Esta 
condição foi verificada em função do enfraquecimento dos siste-
mas de tempo instável, como as frentes frias e a convecção de 
verão. Este enfraquecimento ocorreu mesmo em condições de 
El Niño que, de modo geral, deixam o tempo mais chuvoso no 
sul do Brasil. Portanto, predominaram condições de estabilida-
de, com atuações frequentes de massas de ar tropicais e menos 
nebulosidade no período vespertino, na área de influência da 
Usina. Em alguns meses, a La Niña e os bloqueios atmosféri-
cos reforçaram a estabilidade, contribuindo para a ocorrência 
de chuvas abaixo da média e irregulares no tempo e no espaço. 
Com maior atuação das massas de ar tropicais e menos nebulo-
sidade, especialmente no período da tarde, a insolação foi maior, 
resultando em temperaturas mais elevadas, com destaques para 
as máximas. Embora o ano de 2012 tenha sido quente e seco, 
do ponto de vista da precipitação, a umidade relativa do ar ficou 
mais elevada na maioria dos meses. Normalmente foi observa-
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da umidade muito elevada associada ao tempo instável, mas o 
que garantiu os porcentuais acima do normal foi o transporte da 
umidade de áreas ou regiões mais distantes, como do Atlântico 
Sul e da Amazônia, através da circulação dos ventos regionais. 
Diante disso, conclui-se que não foi possível identificar altera-
ções do clima associadas a formação do lago. 
 Com relação aos dados verifica-se certa similaridade en-
tre os dados das estações analisadas, refletindo na condição de 
que as estações meteorológicas mantêm o seu estado de cali-
bração.



1. INTRODUÇÃO

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

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

MONITORAMENTO
SISMOLÓGICO2 CONDICIONANTE 2.15 DA

LO No 160/2001 - RETIFICAÇÃO
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da UHE Machadinho e UHE Ita.

Figura 2.1 – Mapa de localização das estações da RSIM – reservatório da UHE Machadinho.

Figura 2.2 – Mapa de localização das estações da RSIM – reservatório de Itá.

 As coletas dos dados foram efetuadas por técnicos da 
FUNDAGRO – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sus-
tentável do Estado de Santa Catarina e da Tractebel, mediante 
troca do disco rígido (DRS) e posterior gravação em DVD, que 
foram enviados para o IPT, onde foram efetuados o processa-
mento e a análise dos dados. 
 O método de análise utilizado baseia-se nas técnicas 
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atualmente empregadas pela Sismologia, desenvolvidas para a 
análise dos dados obtidos por meio de estações sismológicas 
digitais triaxiais, com a utilização de softwares específicos. A 
rotina de análise foi mantida, não ocorrendo perdas que com-
prometessem o acompanhamento do desempenho das estações 
e a interpretação dos registros.

3. RESULTADOS

 O monitoramento sismológico abrange a área de in-
fluencia 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 reser-
vatório da UHE Machadinho são analisados a seguir. 

3.1. ÁREA DO RESERVATÓRIO DA UHE MACHADINHO

 No reservatório da UHE Machadinho foram registrados 
59  sismos na área (grupo) de concentração de epicentros de-
finida como Grupo BCM2, sendo possível a determinação dos 
epicentros de apenas 11  deles (pelas características dos even-
tos e problemas com equipamentos da Estação BCM2), cujas 
localizações e área da sismicidade destacam-se na Figura 2.3.

Figura 2.3 – Sismicidade na área do reservatório da UHE Machadinho entre 18.11.2011 e 
17.10.2012 – Grupos de epicentros.
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 Para o Grupo BCM2 tem-se que, continuaram sendo re-
gistrados sismos, com distâncias epicentrais inferiores a 3,2 km 
da Estação BCM2, provavelmente localizados na porção oriental.
 A magnitude máxima registrada neste período foi de 0,9 
ML, com o evento distante 1,5  km da Estação BCM2.
 Para a visualização do comportamento temporal da ati-
vidade deste grupo, quanto ao número de eventos registrados e 
à energia liberada, juntamente com a variação do nível d’água 
do reservatório, foram construídos os histogramas apresentados 
no Gráfico 2.1. Para este período de análise, estes dois parâme-
tros ficaram na média observada, sugerindo que a sismicidade 
na área voltou ao seu nível normal após a reativação observada 
no início de 2010. Numa avaliação visual, uma diminuição do 
nível d’água por um intervalo maior induz uma diminuição na 
sismicidade local, com se observa neste período de analise e no 
ocorrido em meados de 2009.

Gráfico 2.1 – Distribuição temporal do número de eventos, energia liberada e nível do re-
servatório para a sismicidade na área do reservatório da UHE Machadinho – Grupo BCM2.

 Continua sendo observado que existe um predomínio de 
eventos de magnitude pequena (92 % menores do que 0,2 ML), 
como mostra a distribuição da quantidade de eventos em função 
da magnitude apresentada no Gráfico 2.2.
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Gráfico 2.2 – Distribuição do número de eventos em função da magnitude para a área do 
Grupo BCM2 do reservatório da UHE Machadinho entre 18.10.2011 e 17.10.2012.

 Na área do Grupo MC9 (próximo da Estação MC9) não foi 
registrado 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 Macha-
dinho, para o intervalo de 18.10.2011 a 17.10.2012 continua 
sendo considerada pequena em função da magnitude máxima e 
do número de eventos registrados.
 Para o período de 18 de outubro de 2011 a 17 de outubro 
de 2012, a Estação BCM2, também utilizada no monitoramen-
to integrado dos reservatórios de Machadinho, Barra Grande e 
Campos Novos, não registrou nenhum sismo associado aos dois 
últimos reservatórios citados anteriormente.

3.3. SISMOS REGIONAIS NATURAIS

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

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

a) 18.12.2011 – Sobrio, RS

b) 14.03.2012 – D ~280km da IT1

c) 06.05.2012 – D ~194km da IT9

d) 14.07.2012 – Anta Gorda, RS



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012
MONITORAMENTO SISMOLÓGICO24

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

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Em relação ao reservatório de Machadinho, foram re-
gistrados 59 sismos, com epicentros concentrados na área de-
nominada Grupo BCM2, sendo possível a determinação dos epi-
centros de apenas 11 deles (pelas características dos eventos 
e problemas com equipamentos da Estação BCM2), situada no 
remanso do reservatório, com distâncias epicentrais inferiores a 
3,2 km da Estação BCM2, provavelmente localizados na porção 
oriental e com magnitude máxima de 0,9 ML (92 % são menores 
do que 0,2 ML).
 Na área do Grupo MC9 (próximo da Estação MC9) não 
foi registrado 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. Na área do 
remanso do reservatório de Machadinho, além da Estação MC9 
(reativação), deverá continuar em operação a Estação BCM2 
com os objetivos de verificar a sismicidade registrada próxima 
desta área e integrar a Rede Sismológica de Barra Grande e 
Campos Novos - RSBC, SC/RS, instalada para efetuar a auscul-
tação sismológica nas áreas dos empreendimentos hidrelétricos 
de Barra Grande, SC/RS e Campos Novos, SC. 
 Para o período de outubro de 2011 a outubro de 2012 a 
sismicidade registrada no entorno dos reservatórios de Machadi-
nho e Itá, considerando a magnitude dos eventos pode ser con-
siderada pequena, dentro de um período de quietude que está 
ocorrendo na sismicidade local. A magnitude máxima registrada 
neste período de estudo, para o reservatório de Machadinho foi 
de 0,9 ML (Escala Richter), valor este que não provoca danos 
nas construções civis do empreendimento e da população local.



1. INTRODUÇÃO 

 As atividades deste programa foram concluídas em 
2006, conforme as recomendações do relatório final, entretanto, 
elas têm continuidade através das inspeções visuais periódicas 
dos taludes marginais, como parte da rotina de trabalho da equi-
pe 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 

 As vistorias são realizadas trimestralmente, com o ob-
jetivo de verificar possíveis indícios de instabilidade, como rup-
turas no solo, inclinação de árvores, erosão, surgências de água 
etc. 
 Em complemento as vistorias, foram efetuadas medições 
do nível freático nos piezômetros D05-1P e H06-1P, para verifi-
car a coerência do nível da água do lençol freático com o nível 
do reservatório.
 Foram realizadas vistorias programadas de taludes mar-
ginais nas oito encostas de estabilidade critica, selecionadas no 
Monitoramento da Estabilidade dos Taludes Marginais conforme 
apresentado na Tabela 3.1 e Figura 3.1.

MONITORAMENTO DOS
TALUDES MARGINAIS3 CONDICIONANTE 2.14 DA

LO No 160/2001 - RETIFICAÇÃO
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Tabela 3.1 – Localização dos Pontos de monitoramento de taludes marginais.

Figura 3.1 - Localização dos Pontos de Monitoramento dos Taludes Marginais.
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3. RESULTADOS

Vistoria Técnica - Resumo Executivo: 111000979

Data: Janeiro/2012 - 8 pontos - Não foram encontrados indícios 
de instabilidade dos taludes.

Vistoria Técnica - Resumo Executivo: 111001227

Data: Abril/2012 - 8 pontos - Não foram encontrados indícios de 
instabilidade dos taludes.

Vistoria Técnica - Resumo Executivo: 111001347

Data: Julho/2012 - 8 pontos - Não foram encontrados indícios de 
instabilidade dos taludes.

Vistoria Técnica - Resumo Executivo: 1110001399

Data: Outubro/2012 - 8 pontos - Não foram encontrados indícios 
de instabilidade dos taludes.

 Seguem registros fotográficos.
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Figura 3.2 - Inspeção no 
Talude 107-3.

Figura 3.3 - Inspeção no Ta-
lude 107-3.

Figura 3.5 - Medição no Pie-
zômetro H06-1P.

Figura 3.4 - Medição no Pie-
zômetro D05-1P.
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Figura 3.6 - Inspeção no 
talude B06-3.

Figura 3.7 - Placa de sinaliza-
ção na seção B06-3.

Figura 3.9 - inspeção no talu-
de F08-1.

Figura 3.8 - Inspeção no 
talude B06-3.
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Figura 3.10 - Inspeção no 
talude F08-1.

Figura 3.11 - Inspeção talude 
F10-1.

Figura 3.12 - Inspeção talu-
de 107-6.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Nas vistorias visuais executadas não foram encontra-
dos indícios de instabilidade nos pontos vistoriados. Quanto às 
medições do nível freático nos piezômetros, as medições apre-
sentaram valores normais, conforme a variação do nível do re-
servatório.
 Foi realizada durante o ano de 2012 a limpeza no entor-
no das placas de sinalização com a identificação dos pontos de 
monitoramento, para melhor identificação das mesmas.





1. INTRODUÇÃO

 O Projeto Operação e Manutenção da Rede de Estações 
para o Monitoramento Hidrossedimentológico do Reservatório da 
Usina Hidrelétrica Machadinho vêm sendo desenvolvido desde 
janeiro 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, com periodicidade bimestral, além de 
registros limnimétricos diários nas seções de régua.
 As medições permitem determinar as curvas-chave das 
descargas líquidas e sólidas afluentes ao reservatório e também 
a curva-chave das vazões liberadas a jusante do aproveitamen-
to pelos seus órgãos de descarga, isto é, pela casa de força e 
pelo vertedouro. A partir das curvas-chave e das observações 
limnimétricas efetuadas nas estações mencionadas pode-se de-
terminar as vazões líquidas e sólidas afluentes ao reservatório 
e defluentes do mesmo. Essas vazões permitem quantificar o 
transporte sólido na bacia hidrográfica e avaliar o assoreamento 
e a vida útil do reservatório. 
 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.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

MONITORAMENTO
HIDROSEDIMENTOMÉTRICO4
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Tabela 4.1 – Relação das Estações Hidrossedimentométricas.

 A Figura 4.1 apresenta a espacialização das estações em 
parte da bacia.

Figura 4.1 – Mapa com a localização das estações hidrossedimentométricas e delimitação 
da bacia incremental da UHE Machadinho.
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3. RESULTADOS

 Desde 2003 a Fundagro vem realizando o monitora-
mento hidrossedimentológico do reservatório da UHE Machadi-
nho, através de campanhas periódicas (bimestrais) de medições 
de descargas líquidas e sólidas. A Tabela 4.2 apresenta o resumo 
do número de medições realizadas nas estações hidrossedimen-
tométricas até dezembro de 2012.

Tabela 4.2 – 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, ta-
belas com o resumo das medições de descargas líquidas e sóli-
das das medições realizadas em 2012 e gráficos onde são plo-
tadas as referidas medições juntamente com suas respectivas 
curvas-chaves.  

• Passo Caru (71550000)

 Em 2012, as medições de descarga líquida foram reali-
zadas entre as cotas 129 cm e 190 cm, obtendo vazões líquidas 
variando entre 36,68 m3/s e 294,76m3/s. Já as descargas sóli-
das variaram entre 24,40 ton/dia e 861,80 ton/dia (Tabela 3). 
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Tabela 4.3 – Resumo das medições na estação Passo Caru.

Gráfico 4.1 – Relações Cota x Descarga líquida da estação Passo Carú

Gráfico 4.2 – Relação Descarga líquida x Descarga sólida em suspensão da estação Passo 
Carú
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 Na Figura 4.2 observa-se a equipe técnica de campo rea-
lizando o procedimento de medição de descarga líquida.

• Medições de descargas líquidas e sólidas em Foz do Caveiras 
(71670000)

 As medições de descarga líquida efetuadas em 2012 foram 
realizadas entre as cotas 151 e 204 cm, obtendo vazões líquidas 
variando entre 9,64 m3/s e 49,19 m3/s. Já as descargas sólidas 
variaram entre 6,25 ton/dia e 175,23 ton/dia (Tabela 4.4). Destas 
medições, uma obteve a maior vazão sólida até o momento.

Tabela 4.4 – Resumo das medições na estação Foz do Caveiras.

          NC = Não Coletado

Figura 4.2 - Estação Passo Carú: medição de des-
carga líquida no dia17/04/2012.
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Gráfico 4.3 – Relação Cota x Descarga líquida da estação Foz do Caveiras

Gráfico 4.4 – Relação Descarga líquida x Descarga sólida em suspensão da estação Foz do 
Caveiras

 Na Figura 4.3 é possível observar a equipe técnica de 
campo realizando o procedimento de medição de descarga líqui-
da.
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• Medições de descargas líquidas e sólidas em Bernardo José 
(70850000)

 Em 2012, as medições de descarga líquida foram reali-
zadas entre as cotas 82 cm e 114 cm, obtendo vazões líquidas 
variando entre 3,31 m3/s e 38,74m3/s. Já as descargas sólidas 
variaram entre 1,69 ton/dia e 70,96 ton/dia (Tabela 4.5).

Tabela 4.5 – Resumo das medições na estação Bernardo José.

Figura 4.3 - Estação Foz do Caveiras: procedi-
mento de medição de descarga líquida no dia 
12/09/12.
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Gráfico 4.5 – Relação Cota x Descarga líquida da estação Bernardo José.

Gráfico 4.6 – Relação Descarga líquida x Descarga sólida em suspensão da estação Ber-
nardo José

 Na Figura 4.4 é possível observar a equipe técnica de 
campo realizando o procedimento de amostragem de sedimento 
de leito em suspensão. 



 

USINA HIDRELÉTRICA MACHADINHO
MONITORAMENTO HIDROSEDIMENTOMÉTRICO 41

• Medições de descargas líquidas e sólidas em Passo Granzotto 
(72430000)

 As medições de descarga líquida efetuadas em 2012 fo-
ram realizadas entre as cotas 70 e 275 cm, obtendo vazões lí-
quidas variando entre 3,44 m3/s e 97,22 m3/s. Já as descargas 
sólidas variaram entre 1,84 ton/dia e 495,57 ton/dia (Tabela 
4.6).

Tabela 4.6 – Resumo das medições na estação Passo Granzotto.

Figura 4.4 - Estação Bernardo José – Amostra-
gem de sedimento de leito em suspensão no dia 
26/07/2012.
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Gráfico 4.7 – Relação Cota x Descarga líquida da estação Passo Granzotto.

Gráfico 4.8 – Relação Descarga líquida x Descarga sólida em suspensão da estação Passo 
Granzotto

 Na Figura 4.5 é possível observar a equipe técnica de 
campo realizando o procedimento de amostragem de sedimento 
de leito em suspensão.
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• Medições de descargas líquidas e sólidas em Seção 5 - Macha-
dinho Jusante (72500000)

 Em 2012, as medições de descarga líquida foram reali-
zadas entre as cotas arbitrárias 37084 cm e 37468 cm, obtendo 
vazões líquidas variando entre 115,43 m3/s e 1.310,96 m3/s. Já 
as descargas sólidas variaram entre 40,89 ton/dia e 733,96 ton/
dia (Tabela 4.7).

Tabela 4.7 – Resumo das medições na Seção 5 (Machadinho Jusante).

Figura 4.5 - Estação Passo Granzotto: amostra-
gem de sedimento de leito no dia 05/11/2012.
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Gráfico 4.9 – Relação Cota x Descarga líquida da estação Seção 5 - Machadinho Jusante.

Gráfico 4.10 – Relação Descarga líquida x Descarga sólida em suspensão da estação Seção 
5 - Machadinho Jusante

 Na Figura 4.6 é possível observar a equipe técnica de 
campo realizando o procedimento de medição de descarga líqui-
da. 
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3.2. ANÁLISE DOS DADOS

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

Tabela 4.8 – Análise dos dados hidrossedimentométricos das estações.

Legenda: QL=vazão líquida
                Qss=vazão específica

 Como pode ser observado na tabela 4.8, as estações 
apresentaram valores de produção específica de sedimentos va-
riando entre 10 e 23 t/km2.ano, valores estes classificados como 

Figura 4.6 - Seção 5 – Machadinho Jusante: me-
dição de descarga líquida no dia07/11/2012.
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baixo potencial de produção de sedimentos, conforme Classifi-
cação de Carvalho (2000), cujo índice de referência (Baixo) cor-
responde a uma produção específica de sedimentos menor que 
70 t/km2.ano.
 O zoneamento hidrossedimentológico estabelecido pelo 
Diagnóstico das Condições Sedimentológicas dos Principais Rios 
Brasileiros, realizado pelo IPH/UFRGS (Instituto de Pesquisas Hi-
dráulicas) para a Eletrobrás em 1991 (Eletrobrás, 1991), enqua-
dra a bacia da UHE Machadinho na região (sob o código S5), a 
qual é classificada com uma produção específica de sedimentos 
que varia entre 25 e 50 t/km2.ano. Portanto, pode-se constatar 
que a produção de sedimentos nas estações está de acordo com 
o comportamento esperado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os atuais levantamentos e estudos permitem compro-
var que a evolução do processo erosivo e do transporte sólido 
calculados teoricamente para a bacia do rio Pelotas a montante 
da UHE Machadinho vem ocorrendo de forma gradual, conforme 
o esperado.
 Conclui-se que os levantamentos e estudos efetuados 
até a presente data é que o reservatório da UHE Machadinho, 
mantidas as taxas de produção de sedimentos observadas no 
passado e até o presente, não deverá ter problemas de opera-
ção devido à deposição de sedimentos durante a sua vida útil. A 
implantação, a montante, dos reservatórios das UHEs Campos 
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 2012, verificou-se que estas acompanharam a tendência 
das medições efetuadas anteriormente.



 

1. INTRODUÇÃO 

 O monitoramento das águas superficiais na região de 
inserção da UHE Machadinho vem sendo realizado pela empresa 
Socioambiental, que realiza campanhas de coletas de amostras 
e seus respectivos resultados. A análise das amostras coletas 
é realizada pelo Laboratório ECOLABOR. Quanto ao monitora-
mento das comunidades biológicas, a identificação e a expres-
são quali-quantitativa dos resultados estão sendo desenvolvidas 
pelo Laboratório de Ecologia de Águas Continentais do Departa-
mento de Zoologia do Instituto de Biociências da UNESP/Botuca-
tu, através de contrato com a FUNDIBIO.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

 A Tabela 5.1 apresenta a localização e descrição dos 
pontos de monitoramento das águas superficiais, e a Figura 5.1 
apresenta o mapa com a localização dos pontos monitorados.

MONITORAMENTO
DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS5
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Tabela 5.1 - Descrição dos pontos monitorados.

Figura 5.1 - Localização dos Pontos de Amostragem.
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 Durante o ano de 2012, entre os meses de janeiro e de-
zembro, foram realizadas 12 campanhas mensais de monitora-
mento das águas superficiais, conforme apresentado na Tabela 
5.2.
 Em campo, foram registradas parâmetros como tem-
peratura, oxigênio dissolvido, pH e condutividade. Além disso, 
foram coletadas informações para elaboração dos perfis de tem-
peratura e oxigênio dissolvido na coluna d’água do reservatório.

Tabela 5.2 - Data das campanhas realizadas

 As amostras coletadas foram encaminhadas ao Labora-
tório da ECOLABOR – SP, onde foram realizadas as demais aná-
lises físico-químicas.
 Foram realizadas amostragens trimensais para análise 
do Fitoplâncton e dos Invertebrados Bentônicos e semestrais 
para análise do Zooplâncton em pontos selecionados.
 As amostras biológicas foram encaminhadas ao Labora-
tório de Ecologia de Águas Continentais, IBB/UNESP, que pro-
cede às análises de identificação das comunidades biológicas, 
através de contrato com a FUNDIBIO. 
 As figuras a seguir apresentam as atividades de coleta e 
metodologias utilizadas.
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Figura 5.2 - Coleta de profundidade no P03 
(Jan/12)

Figura 5.3 - Coleta superficial no 
P09 (Fev/12)

Figura 5.5 - Coleta de 
fitoplâncton no P05 (Abr/12)

Figura 5.4 - Coleta superficial no P09 
(Mar/12)
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Figura 5.6 - Medição de transparência 
no P02 (Mai/12)

Figura 5.7 - Medição de transparência 
no P25 (Jun/12)

Figura 5.9 - Coleta superficial no P08 
(Ago/12)

Figura 5.8 - Medição de transparência 
no P31 (Jul/12)
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3. RESULTADOS

3.1. ANÁLISE DO PERFIL DA COLUNA D’ÁGUA

 Na análise dos perfis da temperatura e oxigênio dissolvi-
do na coluna d´água do reservatório, por estação do ano, para 
cada ponto de monitoramento no corpo principal do reservató-
rio, se observa que a temperatura da água segue o padrão de 
variação da temperatura do ar, apresentando registros de tem-
peraturas mais altos para as campanhas realizadas no verão e 
outono, e mais baixas para as realizadas no inverno e primavera 
(Gráficos 5.1 a 5.8).
 Este condicionamento pode ser observado nos perfis de 
variação da temperatura da água e também do oxigênio dissolvi-
do, que se apresentam de forma predominantemente ortograda 
nos meses de inverno, indicando estabilidade na coluna d’água.
 Para os meses considerados de verão (jan/fev/mar) e 
primavera (out/nov/dez), se evidenciaram condições caracterís-
ticas de estratificação térmica e química da coluna d´água. Os 
perfis identificados são predominantemente ortrogados, com a 
formação de termoclinas bem marcadas entre as profundidades 
de 5 m e 50 m. Para o oxigênio dissolvido os perfis identificados 
são predominantemente clinogrados, com a formação de oxicli-
nas, geralmente, entre as profundidades de 5 m e 40 m, eviden-
ciando a formação de um extenso hipolimnion, com processos 
de anoxia para a maioria dos pontos, notadamente aqueles de 
maior profundidade.
 É importante salientar que este comportamento térmico 
e químico 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 
reservatório.
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Gráfico 5.1 - Perfil de temperatura na coluna d’água do reservatório da UHMA para os meses 
de verão.

Gráfico 5.2 - Perfil de temperatura na coluna d’água do reservatório da UHMA para os meses 
do outono.
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Gráfico 5.3 - Perfil de temperatura na coluna d’água do reservatório da UHMA para os meses 
do inverno.

Gráfico 5.4 - Perfil de temperatura na coluna d’água do reservatório da UHMA para os meses 
da primavera.
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Gráfico 5.5 - Perfis de OD na coluna d’água do reservatório da UHMA para os meses de 
verão.

Gráfico 5.6 - Perfil de OD na coluna d’água do reservatório da UHMA para os meses do 
outono.
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Gráfico 5.7 - Perfil de OD na coluna d’água do reservatório da UHMA para os meses do 
inverno.

Gráfico 5.8 - Perfil de OD na coluna d’água do reservatório da UHMA para os meses da 
primavera.
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3.2 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

 Para avaliação da qualidade da água utilizou-se como pa-
drão a Resolução CONAMA nº 357, de 17/03/05. A maioria dos 
parâmetros analisados enquadrou-se na Classe II. Parâmetros 
como o Oxigênio Dissolvido, pH, Fósforo Total, cor e Ferro So-
lúvel, normalmente apresentaram concentrações superiores às 
estipuladas para água da Classe II. Já outros parâmetros, como, 
o Nitrogênio Total e Escherichia Coli, ocasionalmente apresenta-
ram desconformidade com os limites da Classe II, quase sempre 
decorrente de algum evento de precipitação.

• Turbidez (NTU) e Transparência (m)

 Ocorre um padrão sazonal de variação, com maiores va-
lores no de verão e outono, e os menores no período de inverno 
e primavera, 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 reserva-
tório estavam mais transparentes, com uma zona eufótica mais 
extensa. Considerando a localização geográfica dos pontos não 
indica qualquer diferença significativa para o reservatório, sendo 
a variação muito semelhante entre os pontos por todo o período 
monitorado.
 Podemos considerar que em geral a transparência da co-
luna d’água apresenta valores baixos para a extensão da zona 
eufótica, principalmente quando se considera a elevada pro-
fundidade registrada para os pontos do reservatório. Durante o 
período monitorado registrou-se uma variação significativa na 
transparência da água (Gráficos 5.9 e 5.10).
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Gráfico 5.9 - Comportamento da transparência da água para os pontos tributários por cam-
panha de amostragem para o período analisado.

Gráfico 5.10 - Comportamento da transparência da água para os pontos de reservatório por 
campanha de amostragem para o período analisado.

 A análise dos valores de turbidez para o período indica a 
ocorrência de baixos valores, inclusive com a maior parte dos ín-
dices, com valores bem abaixo do limite estabelecido pela Reso-
lução CONAMA Nº 357/05 (100,0 mg/l) para águas de Classe II. 
Para o período analisado obteve-se concentrações que variaram 
entre 1,4 NTU (ponto 07 e 08) e 87,2 NTU (ponto 03F), com mé-
dia para o ano de 2012 de 13,03 NTU para a coluna d´água e de 
6,71 NTU para a superfície. Observa-se que ocorre um padrão 
sazonal de variação, definido 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 concentra-
ram índices elevados de precipitação pluviométrica na região da 
bacia de contribuição do reservatório.
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• Nitrogênio total e Compostos Nitrogenados (mg/L)

 Para o Nitrogênio total observa-se que a maioria dos 
valores registrados no período são baixos, tendo variado entre 
0,08 mg/L (ponto 01) e 3,17 mgL (ponto 09), com média geral 
para a coluna d’água de 0,87 mg/L, e para a superfície de 0,76 
mg/L. Verifica-se que ocorre um padrão sazonal de variação em 
superfície, que evidencia maiores concentrações para as campa-
nhas realizadas nos meses de verão e outono.
 No período analisado observa-se que ocorreu um padrão 
semelhante de comportamento, com o predomínio de baixas 
concentrações na coluna d’água por todo o período analisado. 
As concentrações mais elevadas foram registradas em profundi-
dade para os pontos 06 e 08, e em superfície para os pontos 09 
e 10, notadamente nas campanhas de janeiro, fevereiro, agosto 
e novembro (Gráficos 5.11 e 5.12).
 Numa análise geral observa-se que as concentrações 
registradas para compostos nitrogenados no período analisado 
neste relatório, podem ser consideradas baixas. Para as 12 cam-
panhas analisadas a variação dos valores obtidos para o NO3, 
Nitrogênio inorgânico e orgânico e Nitrogênio total mantiveram 
a classificação das águas dos tributários e do reservatório pre-
dominantemente na classe II da Resolução CONAMA nº 357/05.

Gráfico 5.11 - Concentração do nitrogênio total registrada por ponto de amostragem para 
os tributários da UHMA.
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Gráfico 5.12 - Concentração do nitrogênio total registrada por ponto de amostragem para 
os pontos do reservatório da UHMA.

• Fósforo total (µg/L)

 Para o período analisado, obtiveram-se registros de fós-
foro total que variaram entre 5,0µg/L e 282,0 µg/L, com média 
geral para a coluna d’água de 41,73 µg/L e para a superfície de 
40,59 µg/L. A média dos resultados obtidos para as 12 cam-
panhas consideradas para o fósforo total classifica, conforme 
critérios da Resolução CONAMA 357/05 como Classe 2 para os 
pontos dos tributários e Classe 3 para os pontos do reservatório. 
Observa-se que ocorre um padrão sazonal de variação desses 
nutrientes em superfície, com maiores concentrações para o fós-
foro total registradas para os meses de outono e primavera. 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 maio e novembro, notada-
mente para os pontos 05, 04, 07, 08 e 12 (Gráficos 5.13 e 5.14).
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Gráfico 5.13 - Concentração do Fósforo total registrada por ponto de amostragem para os 
tributários da UHMA.

Gráfico 5.14 - Concentração do Fósforo total registrada por ponto de amostragem para os 
pontos do reservatório da UHMA.
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3.3 ÍNDICES

• Índice de Qualidade da Água - IQA

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

 Na Tabela 5.3 são apresentados os valores da classifica-
ção do  IQA para os pontos monitorados durante o período entre 
fevereiro e outubro/2012.
 O Índice de Qualidade da Água - IQA médio para o pe-
ríodo foi de 81, de classificação ÓTIMA. Os ponto 9 apresentou 
o menor índice juntamente com o ponto 1, com média de 80, de 
classificação ÓTIMA, provavelmente devido às descargas do tri-
butário Inhandava. Os demais pontos apresentaram IQA médio 
semelhante entre 88 e 81. Vale ressaltar ainda que os piores ín-
dices foram encontrados nos meses de fevereiro e agosto, assim 
como ocorreu no ano de 2011. 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 5.3).
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Tabela 5.3 - 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 criado pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP para verificar 
a degradação da qualidade da água dos reservatórios.
Para o cálculo do IQAR são utilizadas nove variáveis: déficit de 
oxigênio dissolvido, clorofila-a, fósforo total, profundidade sec-
chi, demanda química de oxigênio, tempo de residência do re-
servatório, nitrogênio inorgânico total, cianobactérias e profun-
didade média. 
 Cada variável recebe um peso em função do seu nível de 
importância para a avaliação da qualidade da água do reservató-
rio. As seis classes de qualidade da água estabelecidas, segundo 
seus níveis de comprometimento, são apresentadas na Tabela 
5.4.

Tabela 5.4 - Classificação do IQAR , segundo IAP (2002).
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 Na Tabela 5.5 são apresentados os valores da classifi-
cação do IQAR para os pontos monitorados durante o período 
entre fevereiro e novembro/2012.
 O IQAR médio para o período foi 3,27, enquadrando o 
reservatório da UHE Machadinho na Classe III: Moderadamente 
degradado. Os piores índices foram verificados para as campa-
nhas de agosto, justamente quando ocorreu a homogeneização 
das águas na coluna d’água do reservatório, com a desestratifi-
cação ocorrida nos meses de outono e inverno. (Tabela 5.5).
 Conforme a metodologia de cálculo do IQAR, os reser-
vatórios das classes I, II e III apresentam qualidade de água 
compatível ao abastecimento doméstico após tratamento con-
vencional (diferente das classes IV, V e VI que apresentam qua-
lidade 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 aquá-
tica. 
 Desta forma a qualidade das águas da UHE Machadinho 
é compatível com usos múltiplos, incluindo-se o abastecimen-
to doméstico 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.

Tabela 5.5 - Histórico do IQAR dos pontos do reservatório da UHMA

• Índice de Estado Trófico – IET

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

Classificação do estado trófico para reservatórios segundo índice de Carlson (Lampare-
lli,2004).

 A Tabela 5.6 e Gráfico 5.15 apresentam o Índice de Es-
tado Trófico Médio, com as classificações pontuais para a relação 
conjunta de trofia entre Fósforo e Clorofila. Através destas ilus-
trações podemos verificar que houve grande variação em todos 
os pontos monitorados, sendo possível 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 mis-
tura da coluna d’água, com a quebra da estratificação que pre-
dominou na primavera e verão, e que consequentemente permi-
te 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 campa-
nhas, não sofreu grande variação, estando os valores encontra-
dos entre 42 e 53 com os valores das médias variando dentro 
da classificação Oligotrófico. Assim, para a média de todos os 
pontos a classificação é de Oligotrófico, com valor de 50.
 É importante salientar, que durante o período monitora-
do o grau de trofia foi mais elevado para alguns pontos, como 
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no caso do ponto 08 na campanha de agosto, onde se registrou 
condição de Eutrófico. Nesse ponto, a elevação da concentração 
de fósforo está associada ao período de quebra da estratificação 
ou a descargas pontuais de fontes poluidoras associadas ao regi-
me de precipitações pluviométricas que proporcionam a entrada 
de material alóctone ao corpo do reservatório.

Tabela 5.6 - Histórico do Índice de Estado Trófico Médio (Lamparelli, 2004)

Gráfico 5.15 - Histórico do Índice de Estado Trófico Médio (Calrson, 1985).

3.4 COMUNIDADES BIOLÓGICAS

• Fitoplâncton

a) Análise da ocorrência do fitoplâncton

 Na composição das comunidades fitoplanctônicas identi-
ficadas nas 4 campanhas de monitoramento consideradas nessa 
análise destacam-se em termos de ocorrência total as classes 
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das Bacillariophyceae (37%), Chlorophyceae (32%), Zygnema-
phyceae (9%) e Cyanophyceae (8%) (Gráfico 5.16).
 As diatomáceas (Bacillariophyceae) são algas caracterís-
ticas principalmente de ambientes fluviais, em condições oligo-
tróficas e foram mais freqüentes em termos da ocorrência total 
de táxons para as campanhas de abril e julho. As clorofíceas são 
típicas de ambientes lacustres mesotróficos e ocorreram com 
maior frequência nas campanhas de janeiro e abril. 
 O conjunto dos dados de ocorrência indica que para o 
reservatório da UHE Machadinho predominam espécies de algas 
características de ambientes oligotróficos e até mesotróficos, 
com baixos níveis de nutrientes disponíveis para o desenvolvi-
mento elevado do crescimento das comunidades fitoplanctôni-
cas. Essas características são apresentadas na análise da varia-
ção dos parâmetros físico-químicos, que analisam a qualidade 
das águas e os níveis de trofia das águas dos pontos monito-
rados localizados no corpo do reservatório e em seus principais 
tributários.

Gráfico 5.16 - Ocorrência Total (%) do Fitoplâncton por classe, para o reservatório da 
UHMA, de janeiro a dezembro de 2012.
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b) Análise da abundância do fitoplâncton

 A análise dos resultados das 4 campanhas realizadas no 
período demonstra que as maiores abundâncias totais ocorreram 
para a campanha de janeiro, julho e novembro. Destaca-se que 
na campanha de janeiro 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, 06, 07 e 08, onde se registrou valores elevados para 
o período. Quanto à abundância total por classe taxonômica, 
como já observada na análise da ocorrência, ocorreu no período 
analisado à predominância de espécies da classe Bacillariophy-
ceae, seguida pela classe das Cryptpphyceae, e pela classe das 
Chlorophyceae e Cyanophyceae (Gráfico 5.17).

Gráfico 5.17 - Abundância Total (ind/L) do Fitoplâncton por classe, para o reservatório da 
UHMA, de janeiro a dezembro de 2011.
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c) Análise da diversidade do fitoplâncton

 A análise dos dados relativos às 4 campanhas de 2012 
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 predominân-
cia de uma ou duas classes taxonômicas. Para o período anali-
sado observa-se a variação do índice de diversidade entre 1,77 
(julho - Ponto 08) e 4,02 bits/ind. (julho – Ponto 06) (Tabela 5.7 
e Gráfico 5.18). 
 Quanto à diversidade por ponto de amostragem desta-
cam-se, para o período analisado, os índices considerados ele-
vados registrados  nas campanhas de abril e julho, que registrou 
os índices de diversidade mais elevados para o período analisa-
do, notadamente para os pontos 2, 3, 6 e 7.

Tabela 5.7 - Diversidade do Fitoplâncton por ponto de amostragem no reservatório da 
UHMA, 2012.
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Gráfico 5.18 - Índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para o Fitoplâncton do re-
servatório da UHMA.

• Zooplâncton

a) Análise da Ocorrência do zooplâncton

 Na composição das comunidades zooplanctônicas identi-
ficadas na campanha realizada em novembro, destacam-se em 
termos de ocorrência total os grupos taxonômicos dos Rotífera 
(57%) e dos Protozoa (20%) (Gráfico 5.19).
 O grupo zooplanctônico dos Rotífera é reconhecido por 
organismos típicos de ambientes fluviais, em condições oligotró-
ficas e mesotróficas, se caracterizando como o grupo taxonômi-
co mais frequente em termos da ocorrência total de táxons na 
campanha, notadamente nos pontos 03, 07 e 08. Os protozoa 
são representados por organismos típicos de ambientes lacus-
tres preferencialmente de oligo a mesotróficos. 
 O conjunto dos dados de ocorrência indica que para o 
reservatório da UHE Machadinho, predominam espécies de zoo-
plâncton característicos de ambiente fluvial, ou com forte in-
fluência fluvial na dinâmica lacustre, com baixos níveis de nu-
trientes disponíveis para o desenvolvimento do ciclo de vida das 
espécies, o que é reforçado quando se observa as características 
morfométricas do reservatório da UHE Machadinho, que o iden-
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tificam como um típico reservatório de rio, com grande extensão 
longitudinal e significativa influência das vazões afluentes na di-
nâmica da coluna d’água do corpo lacustre do reservatório.

Gráfico 5.19 - Registros de ocorrência do zooplâncton no reservatório da UHMA para 2012.

b) Análise da abundância do zooplâncton

 A análise dos resultados demonstra que a abundância 
total para a campanha de novembro foi de 362.164,00 ind./L. 
Em termos de abundância por ponto destacam-se os pontos 03 
e 07, onde foi registrada a maior abundância total por ponto de 
coleta, com respectivamente 191.281,00 ind./L e 104.343,00 
ind./L (Gráfico 5.20). 
 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 3, seguida pelo grupo dos Protozoa. As 
menores abundâncias foram registradas para os pontos 6 e 8.
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Gráfico 5.20 - Abundância total (ind/ml-2) do zooplâncton, para o reservatório da UHMA, 
para o ano de 2012.

c) Análise da diversidade do zooplâncton

 A análise dos dados da campanha de abril permite co-
locar que para o reservatório da UHMA ocorre uma diversida-
de considerada de média a alta, que de acordo com a análise 
dos dados de abundância total ocorre com predominância de um 
grupo taxonômico, o dos Rotífera.
 Para a campanha de novembro observa-se a variação 
do índice de diversidade entre 1,16 (ponto 6) e 4,06 bits/ind. 
(ponto 3). O padrão de variação é o mesmo observado para o 
fitoplâncton, pois o crescimento do zooplâncton, seu compor-
tamento migratório vertical na coluna d’água e sua diversida-
de espacial estão intimamente relacionados à presença do fito-
plâncton que constitui-se no seu principal alimento (Tabela 5.8 e 
Gráfico 5.21).
 O conjunto dos dados de ocorrência e abundância, e da 
diversidade no período indicam que para o reservatório da UHE 
Machadinho predominam espécies de zooplâncton característi-
cos de ambiente fluvial, ou com forte influência fluvial na dinâ-
mica 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 reser-
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vatório da UHE Machadinho, que o identificam como um típico 
reservatório de rio, conforme citado anteriormente. 

Tabela 5.8 - Diversidade do Fitoplâncton por ponto de amostragem no reservatório da 
UHMA, de novembro de 2012.

Gráfico 5.21 - Índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para o Zooplâncton do re-
servatório da UHMA.

• Macroinvertebrados Bentônicos 

a) Análise da Ocorrência dos Macroinvertebrados Bentônicos

 Na composição das comunidades identificadas nas duas 
campanhas destacam-se em termos de ocorrência total os gru-
pos taxonômicos dos Diptera (47%). O maior número de grupos 
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 (37%) 
(Tabela 5.9 e Gráfico 5.22).
 O grupo dos Dipteros é reconhecido por organismos típi-
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cos de ambientes aquáticos, sendo que em condições eutróficas, 
apresenta uma frequência alta de indivíduos, indicativa da de-
terioração da qualidade dos habitats para as espécies de inver-
tebrados bentônicos que vivem nos sedimentos inconsolidados, 
sendo utilizados como organismos bioindicadores da qualidade 
ambiental dos ambientes aquáticos. Caracterizou-se como o 
grupo taxonômico mais frequente em termos da ocorrência total 
de táxons para as campanhas analisadas.

Tabela 5.9 - Tabela da ocorrência dos invertebrados bentônicos do reservatório da UHE 
Machadinho.
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Gráfico 5.22 - Registros de ocorrência dos invertebrados bentônicos no reservatório da 
UHMA no período analisado.

b) Análise da abundância dos invertebrados bentônicos

 Na composição das comunidades dos invertebrados 
identificadas nas duas campanhas analisadas destacam-se em 
termos de abundância total os grupos taxonômicos da Classe 
dos Diptera (Tabela 5.10 e Gráfico 5.23).
 Quanto à abundância por ponto de amostragem desta-
cam-se os pontos 3, 5 e 7, onde se obteve os maiores registros 
de abundância de indivíduos, principalmente para os Diptera e 
Oligochaeta. 
 O conjunto dos dados de abundância também indica que 
para o reservatório da UHE Machadinho predominam espécies de 
macroinvertebrados característicos de ambiente fluvial, ou com 
forte influência fluvial na dinâmica lacustre, com baixos níveis de 
nutrientes disponíveis para o desenvolvimento do ciclo de vida 
das espécies. Salienta-se que as características morfométricas 
do reservatório da UHE Machadinho definem zonas litorâneas 
onde predominam substratos duros, de difícil desenvolvimento 
das comunidades de macroinvertebrados.
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 Tabela 5.10 - Tabela da abundância dos invertebrados bentônicos do reservatório da UHMA.

Gráfico 5.23 - Abundância relativa total dos invertebrados bentônicos no reservatório da 
UHMA para as campanhas do período analisado. 

c) Análise da diversidade dos invertebrados bentônicos

 Não foi identificada a presença de indivíduos na campa-
nha de abril, sendo os resultados relativos a campanha de janei-
ro. 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 a campanha de janeiro observou-se uma variação do índice 
de diversidade entre 0,72 (ponto 9) e 2,72 bits/ind. (ponto 05) 
(Tabela 5.11 e Gráfico 5.24). 
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Tabela 5.11 - Índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para os invertebrados ben-
tônicos do reservatório da UHE Machadinho.

Gráfico 5.24 - Índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para os invertebrados ben-
tônicos do reservatório da UHMA.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O Índice de Qualidade da Água - IQA médio para o perío-
do 2012 foi de 81, o que significa classificação ÓTIMA.
 O Índice de Qualidade da Água do Reservatório - IQAR 
médio para o período foi 3,27, enquadrando o reservatório da 
UHMA na Classe III: Moderadamente degradado.
 O Índice de Estado Trófico - IET médio de todos os pon-
tos, para todas as campanhas, não sofreu grande variação, es-
tando os valores encontrados 42 e 53, com a maioria dos pontos 
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variando dentro da classificação Oligotrófico, que corresponde 
a corpos d’água limpos, de baixa produtividade, em que não 
ocorrem interferências indesejáveis sobre os usos da água, de-
correntes da presença de nutrientes.



1. INTRODUÇÃO 

 Em 2012 o monitoramento sistemático das macrófitas 
aquáticas foi realizado pela equipe de Fiscalização Ambiental e 
Sociopatrimonial da UHE Machadinho, em todos os pontos re-
comendados pelo Plano de Manejo das Macrófitas Aquáticas do 
Reservatório, elaborado pela FUNEP em setembro de 2002.
 
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 As vistorias são realizadas trimestralmente em três tre-
chos do reservatório da UHE Machadinho conforme apresentado 
na Figura 6.1.
 Para realizar 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 margi-
nal.

CONDICIONANTE 2.22 DA
LO Nº.160/2001  - RETIFICAÇÃO

MONITORAMENTO E CONTROLE
DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS6
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Figura 6.1 – Trechos do reservatório da UHE Machadinho vistoriados para o monitoramento 
das macrófitas aquáticas.

3. RESULTADOS

As vistorias programadas para monitoramento das macrófitas 
aquáticas na área do reservatório da UHE Machadinho e os re-
sultados estão apresentados na Tabela 6.1. 
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Tabela 6.1 - Vistorias para Monitoramento e Controle de Macrófitas Aquáticas, realizadas 
em 2012.

 As Figuras a seguir apresentam as áreas de monitora-
mento, a partir das vistorias efetuadas no ano de 2012.
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Figura 6.2 - Vistoria Rio Inhandava

Figura 6.3 - Vistoria Final do Rio Pelotas 
– Jusante UHE Barra Grande.

Figura 6.5 - Vistoria no Rio Bernardo 
José.

Figura 6.4 - Vistoria Rio Marme-
leiro 
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Figura 6.6 - Vistoria Rio Santa Cruz

Figura 6.7 - Vistoria Rio Tigre

Figura 6.9 - Vistoria no Rio 
Canoas

Figura 6.8 - Vistoria no Rio Pelotas
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Como resultado das vistorias efetuadas em 2012, po-
de-se concluir que o reservatório da UHE Machadinho encontra-
-se livre da ocorrência de macrófitas aquáticas.



1. INTRODUÇÃO 

 O presente capítulo apresenta o resultado das ativida-
des desenvolvidas no projeto de monitoramento e manejo da 
ictiofauna na área de influência do reservatório da UHE Macha-
dinho no período de janeiro a dezembro de 2012, realizado pelo 
Laboratório de Pesquisas de Água Doce – LAPAD da Universidade 
Federal de Santa Catarina.
 Também são apresentadas no presente capítulo as ativi-
dades referentes ao salvamento da ictiofauna.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 Durante o ano de 2012 foram realizadas quatro campa-
nhas para o monitoramento da ictiofauna na área de influência 
do reservatório da UHE Machadinho. As coletas foram realizadas 
em diferentes pontos buscando amostrar os diferentes ambien-
tes formados pelo represamento do rio (Figura 7.1).

CONDICIONANTES 2.17, 2.18, 2.19, 2.20
DA LO NO.160/2001 - RETIFICAÇÃO

MONITORAMENTO
E MANEJO DA ICTIOFAUNA7
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Figura 7.1 - Localização dos pontos de coleta na área de influência do reservatório da UHE 
Machadinho.

 As amostragens foram realizadas utilizando-se redes de 
arrasto, tarrafa, espinhel e redes de malha simples e feiticeira 
(Figura 7.2), com diferentes tamanhos de malha, buscando-se 
avaliar a comunidade de peixes tanto quantitativa quanto quali-
tativamente. 
 A análise dos dados de captura em termos de número de 
indivíduos e de biomassa foi realizada com base na captura por 
unidade 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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Figura 7.2 - Instalação dos petrechos 
de pesca (espinhel, rede simples e fei-
ticeira) durante uma das campanhas 
de monitoramento da ictiofauna da 
UHE Machadinho.

Figura 7.3 - Instalação dos petrechos 
de pesca (espinhel, rede simples e fei-
ticeira) durante uma das campanhas de 
monitoramento da ictiofauna da UHE Ma-
chadinho.

Figura 7.4 - Instalação dos petrechos 
de pesca (espinhel, rede simples e fei-
ticeira) durante uma das campanhas 
de monitoramento da ictiofauna da 
UHE Machadinho.
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 Junto com as coletas de peixes adultos e juvenis, tam-
bém foram realizadas amostragens de ovos e larvas de peixes. 
Para essas amostragens foram utilizados dois tipos de equipa-
mentos: uma rede de plâncton do tipo cônico-cilíndrica e arma-
dilhas luminosas (Figuras 7.5 e 7.6).

Figura 7.5 - Equipamentos de amostragem de 
ictioplâncton utilizados no último período re-
produtivo: a rede cilindro-cônica para coletas 
pelágicas e a armadilha luminosa para coletas 
litorâneas e de fundo.

Figura 7.6 - Equipamentos de amostragem de 
ictioplâncton utilizados no último período re-
produtivo: a rede cilindro-cônica para coletas 
pelágicas e a armadilha luminosa para coletas 
litorâneas e de fundo.
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 As coletas planctônicas ficaram restritas aos pontos ló-
ticos e semilênticos onde os equipamentos de arrasto apresen-
tam maior eficiência. As redes de plâncton foram utilizadas em 
arrastos horizontais realizados próximos à superfície da água, 
com duração de 15 minutos, com o barco em baixa velocidade. 
Um fluxômetro foi acoplado na boca da rede para obtenção do 
volume de água filtrada. Já o uso de armadilhas luminosas foi 
testado em todos os pontos da área de influência da UHE Macha-
dinho.
 Todo o material coletado foi acondicionado em frascos de 
polietileno e conservado em formol 4%. No laboratório, os ovos 
e as larvas foram separados do restante do material sob micros-
cópio estereoscópico em placa de acrílico do tipo Bogorov. Após 
a separação 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 in-
fluência do reservatório da UHE Machadinho, foram selecionados 
pescadores que representam a pesca no reservatório, prove-
nientes dos dois estados que divisam com o rio Uruguai (SC e 
RS).  Os municípios envolvidos em Santa Catarina foram Pira-
tuba, Capinzal, 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 
instruídos quanto à importância do projeto, bem como da sua 
participação 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 morfoespécie). O pescado capturado foi agrupado em 
morfoespécies 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.
 No que se refere ao desenvolvimento de tecnologia de 
cultivo das espécies nativas da bacia do rio Uruguai, durante 
este ano de 2012 as atividades estiveram focadas nas técnicas 
de melhoramento genético, como a triploidia, e em atividades 
tanto de reprodução induzida indoor quanto de engorda de algu-
mas espécies de peixes. 
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3. RESULTADOS

3.1 MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA

 Nas quatro campanhas realizadas durante o ano de 
2012, foi capturado um total de 5.257 peixes pertencentes a 54 
espécies, com uma biomassa total de 482,85 kg. Diferente do 
observado nos outros anos de amostragem, quando normalmen-
te as maiores capturas ocorreram na primavera ou no verão, a 
análise dos dados obtidos durante este período de amostragem 
mostrou que a maior captura por CPUE, tanto em número quan-
to em biomassa, ocorreu no outono de 2012.
 Em relação aos padrões espaço temporais, foi observa-
do o aumento da riqueza, da abundância, da diversidade e da 
equitabilidade das assembleias em praticamente todos os pon-
tos de amostragem. Apesar das capturas não terem sido nu-
mericamente tão superiores (com exceção do ponto F, onde a 
captura aumentou de 829 em 2011 para 1200 em 2012), mere-
ce destaque o aumento nos valores dos demais atributos como 
riqueza, equitabilidade e diversidade, mostrando que diminuiu 
a dominância das poucas espécies muito abundantes que antes 
ocorriam na área de influência do reservatório de Machadinho.  
 O maior valor de riqueza continua sendo observado no 
ponto a jusante da barragem (MT), no entanto no ponto MR 
foram registrados os maiores valores de diversidade e equitabi-
lidade. Porém a maior abundância foi observada no ponto F. 
 A abundância de peixes na área de influência da usina 
de Machadinho apresentou grande variação espacial durante o 
ano de 2012. O maior número de indivíduos foi observado no 
trecho situado a jusante da barragem de Machadinho, ponto MT, 
seguido pelo ponto F, localizado logo a montante da barragem. 
Em ambos os locais é possível encontrar uma grande abundância 
de espécies sedentárias de médio e pequeno porte, tais como o 
peixe-cachorro Acestrorhynchus pantaneiro, os lambaris do gê-
nero Astyanax e os cascudos do gênero Hypostomus. Além disso, 
neste ano foi observada uma grande abundância de espécies de 
bagre de pequeno porte que realizam curtas migrações, como o 
mandi-chorão Parapimelodus valenciennis, que foi bastante cap-
turado principalmente na área do reservatório (pontos Z e F).
 Em relação à biomassa, os maiores valores também fo-
ram observados nos pontos MT e F. Além das espécies mencio-
nadas em relação ao número de indivíduos, merece destaque a 
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participação da voga Schizodon aff. nasutus e do trairão Hoplias 
lacerdae.
 A redução na participação das espécies migradoras nas 
capturas continuou sendo observada neste ano de 2012. Foram 
capturados apenas cinco exemplares de espécies migradoras, 
sendo dois de Prochilodus lineatus, um de Steindachneridion 
scriptum, um de Leporinus obtusidens e um de dourado Salmi-
nus brasiliensis. O ponto de maior captura de peixes migradores 
continua sendo o ponto a jusante da barragem de Machadinho 
(MT), onde foram capturados três dos cinco migradores amos-
trados. 
 De uma maneira geral, a comunidade de peixes da área 
de influência do reservatório de Machadinho no ano de 2012 
foi composta por uma grande abundância de espécies de médio 
porte, como a voga S. nasutus e o peixe-cachorro A. pantaneiro, 
que estão entre as espécies com maior biomassa capturada na 
maioria dos ambientes amostrados. 

3.2. DISTRIBUIÇÃO DE OVOS E LARVAS

 Em relação ao ictioplâncton, durante o período amostra-
do, foram encontrados 492 organismos, dos quais 30 (6,1%) 
eram ovos e 462 (93,9%) eram larvas. De modo geral, a as-
sembleia de larvas de peixes da área de abrangência da UHE 
Machadinho foi composta principalmente por espécies de peque-
no e médio porte e sedentárias, sendo observada uma grande 
participação da palometa Serrasalmus maculatus. Apenas esta 
espécie representou mais de 90% do total de larvas capturadas. 
Por outro lado, o destaque do ano 2012, assim como aconteceu 
em 2011, foi a presença de larvas da espécie migradora piava 
L. obtusidens nos dois pontos amostrais situados a jusante do 
barramento. Anteriormente, a presença de espécies migrado-
ras nas amostras do ictioplâncton no período pós-enchimento 
estava restrita a captura de ovos de dourado e grumatão no rio 
Ligeiro. A presença de larvas da piava L. obtusidens a jusante da 
barragem, indica a existência de desova desta espécie na região. 
A captura das larvas desta espécie foi registrada nos períodos de 
chuva da primavera de 2012.

3.3. AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO PESQUEIRA

 No ano de 2012, o levantamento da pesca no reservató-
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rio de UHE Machadinho contou com a colaboração de 48 pesca-
dores que no geral caracterizam-se pela pescaria profissional e 
de subsistência, realizada principalmente com uso de redes de 
emalhe de grandes dimensões e linha de mão. Dentro das cap-
turas foram registradas 20 morfoespécies, com destaque para 
cascudos, carpas e jundiás, reforçando a hipótese de melhor 
adaptação das espécies sedentárias ou migradoras de curtas 
distâncias nos ambientes represados. 
 No geral, os colaboradores que comercializam o pescado 
obtiveram uma renda mensal que variou de R$ 60,00 a 900,00. 
Os valores de CPUE estimados (média de 6,26 kg/pescador/dia) 
para o reservatório de Machadinho, localizado em região subtro-
pical e de altitude, foram baixos quando comparados a outros 
lagos brasileiros, certamente por se tratar de um ambiente pro-
fundo e com baixo tempo de residência da água.

3.4. TECNOLOGIA DE CULTIVO, VARIABILIDADE GENÉTICA E 
ESTOCAGEM

 Em relação aos trabalhos de desenvolvimento de tec-
nologia de cultivo, diversas espécies do rio Uruguai possuem 
boas características para aquicultura, sendo que os estudos de 
desenvolvimento de tecnologia estão sendo concentrados simul-
taneamente em pelo menos sete espécies, que são: o dourado 
(Salminus brasiliensis), a piava (Leporinus obtusidens), o gru-
matão (Prochilodus lineatus), o suruvi (Steindachneridium scrip-
tum), o jundiá (Rhamdia quelen), o pintado (Pseudoplatystoma 
corruscans) e a piracanjuba (Brycon orbignyanus). 
 Considerando essa diversidade de espécies junto à com-
plexidade de fatores associados ao desenvolvimento da tecnolo-
gia de cultivo de cada uma, pode-se afirmar que muita informa-
ção já foi gerada a respeito da biologia e o cultivo das mesmas, 
no entanto, o pacote tecnológico de cultivo ainda encontra-se 
longe da consolidação. 
 Neste último ano, foram obtidos avanços no domínio da 
técnica de produção de jundiás triplóides (3n) e reprodução in-
door e crescimento da piava.  Foi observado que os machos 3n 
de R. quelen possuem sêmen viável, embora com capacidade 
reduzida de fertilização dos ovócitos. Assim, o cruzamento entre 
2n e 3n revela uma alternativa para produção do jundiá 4n.
Quanto aos trabalhos com a piava L. obtusidens, foi observado 
que a liberação de sêmen dos indivíduos submetidos em diferen-
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tes temperaturas foi precoce quando comparado com o controle 
em temperatura constante. A variação da concentração esper-
mática não demonstrou relação com a temperatura nos trata-
mentos, mas as médias foram significativamente maiores quan-
do comparado com o grupo controle. O incremento no diâmetro 
dos ovócitos das piavas submetidas às diferentes temperaturas 
foi relativamente rápido e, embora não tenham apresentado ca-
racterísticas morfológicas típicas de peixes maduros em setem-
bro, o diâmetro dos ovócitos foi maior do que o observado em 
ovócitos maduros.
 Além disso, em relação aos estudos de engorda da es-
pécie L. obtusidens, foi observado neste ano que os peixes que 
sofreram restrição alimentar de seis e de doze dias conseguiram 
compensar seu peso e comprimento em 48 dias de cultivo, atin-
gindo o mesmo crescimento dos peixes que foram submetidos a 
um dia de restrição alimentar, no entanto essa compensação não 
recuperou o crescimento ao nível normal.

3.5 CONSERVAÇÃO GENÉTICA IN VIVO E IN VITRO

 De acordo com a Condicionante 2.19 da LO 160/2001 
– Retificação relativa à conservação genética dos estoques das 
espécies da ictiofauna através do banco in vivo, a composição do 
plantel de peixes conta atualmente com exemplares de oito es-
pécies, sendo no total, 68 selvagens e 744 de geração F1 (Tabela 
7.1). Já o banco in vitro conta com amostras criopreservadas 
de seis espécies, oriundas de 58 indivíduos que originaram 898 
alíquotas de sêmen (Tabela 7.2).
 Um fato importante deste último ano foi a perda do nú-
mero de reprodutores do banco in vivo, relacionada a furtos 
ocorridos na fazenda conveniada Princesa do Sertão, no mu-
nicípio de Palhoça - SC e, como consequência, a transferência 
dos reprodutores para um novo local (Campo Experimental de 
Piscicultura e Camboriú CEPC/EPAGRI) foi uma ação prioritária 
para o LAPAD. Isso levou a uma paralização das atividades de 
coleta de novos reprodutores e doses de sêmen de exemplares 
selvagens para criopreservação. 
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Tabela 7.1 - Número de reprodutores do banco in vivo do LAPAD por espécie e geração.
 

Tabela 7.2 – Número de peixes amostrados e suas respectivas amostras de sêmen criopre-
servado, por espécie, do banco in vitro do LAPAD.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS QUANTO AO MANEJO

 A partir dos resultados apresentados, e considerando 
o período desde a formação do lago até o momento, verifica-
-se que além dos grandes migradores, espécies como o lambari 
Astyanax gr. scabripinnis, a boca-de-moça Leporinus amae e a 
saicanga Oligosarcus brevioris continuam apresentando redução 
gradativa de suas populações. Por outro lado, o lambari Astya-
nax fasciatus, o peixe-cachorro Acestrorhynchus pantaneiro, o 
cascudo-chicote Loricariichthys anus e a voga Schizodon aff. na-
sutus têm mostrado um crescimento populacional ao longo dos 
anos de monitoramento, inclusive neste último ano. 
 O destaque no ano de 2012 foi o aumento sensível dos 
piscívoros A. pantaneiro, G. humeralis e O. jenynsii principal-
mente na área de transição e corpo do reservatório, o qual pode 
estar relacionado à elevada temperatura e transparência da água 
e ao baixo nível de água do reservatório, que são condições que 
favorecem o aumento de espécies piscívoras em detrimento das 
espécies forrageiras.
 Essa variação (redução e aumento) das diferentes popu-
lações demonstra que a ictiofauna ainda não alcançou um novo 
equilíbrio após a formação do lago da UHE Machadinho. 
 A perda de um número considerável de exemplares do 
banco in vivo de reprodutores do LAPAD, devido a atos de van-
dalismo e furto das matrizes, prejudicou sobremaneira as ati-
vidades de desenvolvimento de tecnologia de cultivo e de con-
servação genética que seriam desenvolvidas pela equipe. Dessa 
forma, as ações ficaram voltadas para a transferência dos exem-
plares remanescentes para um local mais seguro. A partir de 
2013, novas ações serão direcionadas para recompor o plantel 
de reprodutores e reestruturar as atividades relacionadas ao 
banco in vivo e ao desenvolvimento de tecnologia de cultivo.

5. SALVAMENTO DA ICTIOFAUNA

5.1 INTRODUÇÃO

 A atividade de resgate e salvamento da ictiofauna é 
realizada pela equipe local da UHE Machadinho desde o ano de 
2002, com o objetivo de efetuar o salvamento de peixes a jusan-
te do barramento, que dependem do fluxo de água para sobre-
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viverem, 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 
se encontram presos em redes de pesca clandestina. 
 A equipe responsável pelo salvamento monitora a área 
de influência para a ictiofauna, compreendida entre o eixo do 
barramento e 6 km à jusante, no rio Uruguai (limite estipulado 
pela portaria Nº 92/2000 de 23 de Novembro de 2000).
Diariamente, a equipe de salvamento se desloca à jusante da 
UHE Machadinho para realizar as inspeções relacionadas à ictio-
fauna.
 Para melhor identificação dos locais das vistorias foram 
estabelecidos sete trechos, de acordo com as características do 
rio, conforme apresentados na Tabela 7.3 e visualizados na Figu-
ra 7.7.

Tabela 7.3 – Localização dos trechos estabelecidos para as ocorrências.
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Figura 7.7 - Localização dos trechos de monitoramento à jusante da UHMA.

 Para cada ocorrência é gerado um RO-05 (Registro de 
Ocorrência Envolvendo a Ictiofauna). Este registro é gerado no 
sistema online Geoweb , onde o técnico responsável pelo resga-
te descreve as ações desenvolvidas durante a atividade.

5.2 RESULTADOS

 Durante o ano de 2012, foram realizadas vistorias em 
248 dias, sendo gerados 63 ocorrência envolvenfo ictiofauna na 
região jusante à UHMA.  As vistorias são realizadas de acordo 
com as atividades operacionais da Usina.
 No Gráfico 7.1, pode-se comparar o número de dias em 
que foram realizadas vistorias e o número de registros gerados, 
mensalmente, a partir destas vistorias.
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Gráfico 7.1 - Comparativo entre nº de vistorias realizadas no mês e nº de ocorrências men-
sais.

 Pode-se observar um maior número de ocorrências nos 
meses de outubro e novembro. Isso pode estar relacionado ao 
início do período da piracema, período este de reprodução e de-
sova da ictiofauna, o que pode ter contribuído para o aumento 
das ocorrências, somado às frequentes comutações de máqui-
nas que ocorreram no período. 
 Os meses de outubro e novembro obtiveram os maiores 
números de ocorrências, sendo responsáveis por 17% e 19% 
dos RO gerados, respectivamente, seguido dos meses de março 
e abril, cada um representando 11%. As ocorrências registradas 
nos demais meses obtiveram percentagem inferior a 10%.
 O maior número de ocorrências foi registrado no trecho 
5, com um total de 29 registros de ocorrência relacionados a 
duas causas, sendo variação de nível/vazão (27 RO) e redes de 
pesca (02 RO). As demais ocorrências nos respectivos trechos 
podem ser verificadas no Gráfico 7.2.
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Gráfico 7.2 - Demonstrativo entre possível causa e Trecho de localização do RO – 05.

 Os registros gerados por variação de nível/vazão no tre-
cho 05 ocorrem devido ao aprisionamento de peixes na “barra 
de rocha”. No mês de dezembro de 2012 foram realizados tra-
balhos de nivelamento e interligação a jusante neste local do 
trecho 05, com o objetivo de diminuir os efeitos da variação de 
nível/vazão sobre as espécies de peixes que se aprisionavam 
em poças formadas. Observou-se diminuição na mortandade de 
peixes no local depois dos trabalhos realizados.

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS QUANTO AO SALVAMENTO

 Durante o ano de 2012 foram realizadas vistorias em 
248 dias e gerados 63 registros com a presença de peixes na 
área de jusante.O trecho com maior número de ocorrências foi 
o trecho 5, com 29 registros. Destes, 27 foram ocasionados, por 
variação de nível/vazão, motivada por manobras operacionais, 
enquanto as outras duas ocorrências foram ocasionadas por re-
des de pesca.
 A fim de minimizar as vistorias e operações de resgate, 
foi acordado com o ONS, a não redução da geração, com con-
sequente variação do nível da água de jusante, no período das 
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15:00 horas às 08:00 horas do dia seguinte.
 Essa medida foi decorrente do estudo realizado que de-
tectou a presença de espécies de hábito noturno no canal de 
fuga.
 Com essas medidas, associadas a interligação das poças 
ao leito do rio, está se evitando o aprisionamento de peixes e a 
necessidade de resgate noturno.
Essas medidas estão sendo adotadas em virtude do período de 
baixa hidraulicidade na região e do comportamento da ictiofauna 
devido a essa baixa vazão.
 Os dados meteorológicos para este período podem ser 
vistos no capítulo 2 e que demonstram os motivos pelos quais a 
Usina ficou com sua geração “zerada”.



 

1. INTRODUÇÃO 

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

 2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 As atividades de monitoramento hidrometeorológi-
co compreendem a medição dos dados hidrológicos de vazões 
afluentes, vazões defluentes (turbinada, somada a vazão verti-
da) e o armazenamento em percentual do volume útil.

3. RESULTADOS

 Na Tabela 8.1 são apresentados os dados hidrológicos 
para o período considerado. Já os gráficos a seguir apresentam 
o nível do reservatório, a vazão turbinada e a vazão vertida du-
rante o ano de 2012.

Tabela 8.1 – Dados hidrológicos da UHE Machadinho para o ano de 2012.

VINCULO COM A CONDICIONANTE 2.15 
DA LO NO.160/2001 - RETIFICAÇÃO

MONITORAMENTO 
HIDROMETEOROLÓGICO8
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Gráfico 8.1 - Nível (m) do reservatório da UHE Machadinho em 2012.

Gráfico 8.2 – Vazão turbinada (m³/s) medidos na UHE Machadinho em 2012.

Gráfico 8.3 – Vazão vertida (m³/s) medidos na UHE Machadinho em 2012.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 No primeiro semestre de 2012 a bacia hidrográfica do 
Rio Uruguai passou por um período de estiagem prolongada, 
conforme pode ser observado nos dados apresentados no Moni-
toramento Climático, onde a vazão afluente situou-se abaixo da 
média histórica dos últimos seis anos.
 Entre os meses de abril e junho o reservatório da UHE 
Machadinho apresentou forte deplecionamento, operando na fai-
xa de 4% a 31% do seu volume útil, resultando na necessidade 
de zerar a geração. Ao longo de 2012, contabilizou-se um total 
de 98 dias sem geração na Usina e nestes períodos, implemen-



 

USINA HIDRELÉTRICA MACHADINHO
MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO 103

tou-se uma vazão  mínima de 120m³/s, sendo esta o dobro da 
vazão sanitária, estabelecida no projeto e aplicada quando do 
enchimento da barragem,  para garantir a preservação da vida 
aquática à jusante do barramento.
 No segundo semestre, o retorno das chuvas possibilitou 
a recuperação do nível do reservatório, atingindo a sua cota má-
xima (380,00m) em agosto.  Posterior à recuperação, o reserva-
tório veio a sofrer um lento deplecionamento atingindo ao final 
de 2012 um volume útil de 15%.
 Em virtude das baixas afluências verificadas em 2012, a 
UHE Machadinho apresentou a menor produção de energia dos 
últimos seis anos com 2.922,65 GWh, como também o menor 
volume histórico.





 

1. INTRODUÇÃO

 O Projeto de Restauração Ecológica iniciou em 2010, 
com o desenvolvimento de uma série de atividades que visam 
promover o processo de recuperação natural das áreas do antigo 
canteiro de obras e da Área de Preservação Permanente (APP) 
da UHE Machadinho.
 O principal objetivo em relação ao antigo canteiro de 
obras é a restauração das áreas que  encontram dificuldades no 
processo de sucessão, desde a primeira intervenção realizada 
em 2000, devido principalmente, à presença de braquiária. Para 
tanto, o projeto compreende a realização de uma série de ativi-
dades que buscam promover e acelerar o processo de recupera-
ção natural das 21 áreas do antigo canteiro que totalizam 43,4 
hectares.
 Já o objetivo principal em relação à APP da UHE Machadi-
nho é a restauração ecológica da faixa correspondente aos 30 m 
do reservatório que  se encontram com baixa cobertura florestal. 
O projeto contempla elevada diversidade de espécies (cerca de 
80 espécies nativas da região) e variada distribuição espacial 
das mesmas, considerando a classificação de pioneiras e secun-
dárias tardias, bem como o período de floração/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 perpetuação. 
 As áreas de preservação permanente destinadas à res-
tauração florestal foram inicialmente caracterizadas como pas-
tagens antrópicas (64,65 ha), capoeirinhas (80,31 ha) ou áreas 
degradadas (3,50 ha). Ao todo, o projeto inclui 148,47 hectares. 
Para fins de organização, as áreas foram divididas em “fragmen-

VINCULO COM A CONDICIONANTE 2.12 E 213
DA LO N º160/2001- RETIFICAÇÃO

RESTAURAÇÃO
ECOLÓGICA9
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tos” 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. 
 A fim de se avaliar as técnicas de intervenção nestas 
áreas, foram adotadas, conforme as características apresenta-
das acima, diferentes técnicas de intervenção com plantio de 
mudas arbóreas nativas da região. Estas intervenções foram 
denominadas como intervenção alta, média e baixa, além das 
áreas sem plantio, denominadas de controle. Para as áreas com 
possível invasão de gados, foram realizados o cercamento das 
mesmas.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 As atividades serão apresentadas separadamente entre 
os projetos de restauração das áreas do antigo canteiro de obas 
e da Área de Preservação Permanente.

2.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA RESTAURAÇÃO DO AN-
TIGO CANTEIRO DE OBRAS

 Em 2012, as atividades compreenderam os meses de 
março a julho . Os objetivos desta etapa foram possibilitar o de-
senvolvimento das mudas plantadas, realizando atividades de-
coroamento, adubação, controle de formigas, controle das gra-
míneas invasoras e o favorecimento da vegetação espontânea 
nativa, bem como a melhoria da qualidade do solo através da 
manutenção de cobertura verde (adubação verde). Além disso, 
neste período objetivou-se estabelecer medidas específicas à re-
cuperação da margem da área 20, identificada na figura abaixo, 
a qual sofreu erosão devido à grande quantidade de água prove-
niente do vertedouro em 2011. 
 A seguir, são apresentadas as áreas do antigo canteiro 
de obras e o detalhamento das atividades executadas na restau-
ração do mesmo, conforme descrito em projeto.
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Figura 9.1 – Áreas do PRAD

Atividades executadas

Roçada: Nas áreas que possuem plantio de mudas em linhas, a 
roçada ocorreu de forma total ou parcial, dependendo do grau 
de infestação de gramíneas exóticas. As áreas, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 17 e 20 tiveram toda sua extensão roçada, exceto man-
chas de leguminosas e indivíduos arbóreo/arbustivos espontâ-
neos isolados ou mudas plantadas.
 As áreas 1, 4, 7 e 8 foram parcialmente roçadas, respei-
tando as manchas com regeneração natural e por vezes roçando 
apenas a linha de plantio, restando desta forma entrelinhas com 
gramíneas.  
 Já nas áreas com plantio em núcleos, áreas 5, 6, 14, 16, 
18 e 21, foram roçados o interior dos núcleos (entre mudas) e 
as manchas de gramíneas exóticas.

Dessecação química de gramíneas exóticas: A dessecação quí-
mica realizada em 2012, após a etapa de roçada, teve um ex-
celente efeito no controle das gramíneas, as quais regrediram 
muito naquele período, possibilitando o estabelecimento e de-
senvolvimento das espécies de adubação verde. 
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Semeadura de verão e inverno de espécies para adubação  
verde: As espécies de inverno semeadas no outono (ervilhaca 
e nabo-forrageiro) demoraram para começar a se desenvolver, 
mas logo formaram uma ótima cobertura em grande parte das 
áreas. A ervilhaca desenvolveu-se muito bem especialmente nos 
núcleos de plantio e nas áreas roçadas e dessecadas.
 A semeadura de verão não teve o efeito desejado, não 
chegando a formar uma cobertura significativa nas áreas do can-
teiro no verão de 2012. Esse fato decorre do período de semea-
dura, das condições climáticas adversas (seca) e pela elevada 
cobertura de gramíneas. 
 Ficou evidente que as semeaduras realizadas após as ro-
çadas das gramíneas exóticas foram mais efetivas e resultaram 
numa melhor cobertura verde.

Controle de espécies arbóreas exóticas: Todas as espécies arbó-
reas invasoras, pnus, avistadas dentro das áreas de intervenção 
foram removidas. 

Manutenção das mudas: Como manutenção, entendemos as ati-
vidades de reposição de mudas mortas, amarração adequada 
das mudas aos tutores, estaqueamento (colocação de tutores 
onde não havia) e coroamento ou roçada junto às mudas. Até 
julho/2012, estas atividades foram realizadas em todas as áreas 
do canteiro.

Recuperação da área 20: Sete espécies com maior afinidade 
às zonas ripárias foram plantadas com espaçamento 1x1 m em 
toda a margem erodida. Nos pontos mais graves de erosão, foi 
realizado o terraceamento com o plantio de mudas, principal-
mente da espécie Sebastiania schottiana (sarandi). Esta ativida-
de apresentou bons resultados, porém algumas mudas  foram 
predadas ou arrancadas por capivaras presentes na região. 

Deposição de material orgânico proveniente da barragem (log 
boom): Pilhas de material orgânico (troncos em decomposição) 
foram depositados nas áreas 2, 5 e 6. Este material demonstrou 
ter alta fertilidade e matéria orgânica, podendo vir a ser utilizado 
localmente para cobrir áreas específicas (p. ex. solo compactado 
e exposto) e servir de substrato para sementes de árvores nati-
vas e adubação verde.
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Coleta de sementes para atendimento das sugestões do IBAMA:
Foi solicitado à empresa executora das atividades do projeto, a 
coleta e reprodução de lianas nativas com uso potencial na recu-
peração de áreas degradadas, para posterior plantio nas áreas 
do antigo canteiro de obras e em áreas degradadas (cobertas 
por pedras) da faixa ciliar. Foram coletadas cerca de 10 kg de 
sementes de Canavalia bonariensis, 5 kg de Ipomoea sp., 200 
g de Combretum sp. (escova-de-garrafa) e 2 kg de Pithecoc-
tenium crucigerum (pente-de-macaco). Parte destas sementes 
foi diretamente semeada na área indicada  e se acompanha a 
evolução das mesmas. 

Monitoramento da vegetação espontânea: Após dois anos desde 
o início das intervenções no canteiro de obras, a vegetação mos-
tra responder às diferentes técnicas utilizadas. Objetivando ava-
liar qualitativa e quantitativamente o efeito das intervenções, foi 
iniciado o monitoramento da ocorrência da vegetação espontâ-
nea (nativas e exóticas) em cinco áreas (áreas 5, 6, 14, 18 e 21) 
que não sofreram em toda sua extensão roçada ou dessecação 
química.
 Foram instaladas 50 parcelas de 4 m2 em cinco áreas 
(sendo 10 parcelas em cada área), sendo identificadas para mo-
nitoramentos futuros.

3. RESULTADOS

3.1 RESULTADOS DA RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DO ANTIGO 
CANTEIRO

 Nas áreas degradadas do antigo canteiro de obras da 
UHE Machadinho, as técnicas aplicadas tem se mostrado efi-
cientes no reestabelecimento das propriedades do solo, na so-
brevivência das mudas plantadas e no estabelecimento inicial 
da regeneração natural. A avaliação geral das áreas indica que 
a adubação verde cobriu com sucesso 52% das áreas em res-
tauração e medianamente cerca de 40% destas. A colonização 
por árvores, arbustos e ervas nativas vem ocorrendo de forma 
lenta, mas constante; apenas 10% das áreas se destacam pela 
presença considerável de espécies em regeneração, 52% foram 
consideradas como potencias ao desenvolvimento da regenera-
ção natural (fase bem inicial). As gramíneas invasoras também 
se beneficiam da melhora de condições de solo, atingindo cerca 
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de 38% das áreas.
 Devido à estiagem registrada entre 2011 e 2012, a taxa 
de mortalidade média das mudas plantadas aumentou de 3,44% 
em agosto de 2011 para 18,52% em janeiro de 2012 e atingiu 
26,45% do total plantado até julho de 2012.
 A colonização de espécies nativas coexiste com a colo-
nização de gramíneas exóticas invasoras e de espécies introdu-
zidas para a adubação verde, sendo que suas coberturas par-
ciais são dependentes da época de amostragem e podem ser 
bastante variáveis.Nas parcelas amostradas no outono/2012, as 
ervas nativas representaram 28,7% de cobertura relativa, se-
guidas pelas gramíneas exóticas (28,6%), leguminosas de adu-
bação verde (22,3%), arbustos nativos (14,4%) e solo exposto 
(5,9%). Foram amostrados somente 20 indivíduos pertencentes 
a 9 espécies arbóreas.
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Figura 9.2 - Área 1. Braquiária (janei-
ro/ 2012).

Figura 9.3 - Área 1. Cobertura de ervi-
lhaca (agosto/2012).

Figura 9.5 - Área 4. Cobertura de ervi-
lhaca (agosto/2012).

Figura 9.4 - Área 4. Braquiária desse-
cada (janeiro/ 2012).
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Figura 9.6 - Área 5. Núcleo coberto por 
braquiária (janeiro/ 2012). 

Figura 9.7 - Área 5. Núcleo com aduba-
ção verde (agosto/2012).

Figura 9.9 - Área 6. Regeneração natural 
com adubação verde de verão (lab-lab) 
(agosto/2012).

Figura 9.8 - Área 6. Regeneração natu-
ral com adubação verde de verão (Cro-
talaria) (janeiro/ 2012). 
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Figura 9.10 - Área 15. Linhas de plantio mane-
jadas (janeiro/ 2012).

Figura 9.11 - Área 15. Nabo e ervilhaca em 
meio às linhas (agosto/2012).

Avaliação comparativa 2009/2012 da qualidade do solo

 De forma geral, em 62% das áreas houve aumento do 
teor de matéria orgânica (MO) e em 10% esse parâmetro ficou 
inalterado (Gráfico 9.1A). Em 2009 somente a área 3 possuía 
índice médio de teor de matéria orgânica. Após dois anos do tra-
balho (considerando que as medidas de correção do solo foram 
realizadas no segundo semestre de 2010), foi possível verificar 
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que mais 4 áreas chegaram ao índice médio de MO. Os resulta-
dos mostram que a primeira calagem aplicada em 2010 melho-
rou os índices de pH (Gráfico 9.1B), reduziu os valores críticos 
de toxidade causado pela presença do Al troc. (Gráfico 9.1C) 
e permitiu um aumento do nível de fertilidade do solo com um 
reflexo no aumento da % de saturação da CTC da maioria das 
áreas (Gráfico 9.1D). A porcentagem de saturação de base CTC 
representa a fertilidade do solo e nitidamente se observa que a 
maior parte das áreas melhorou após o manejo destes últimos 
dois anos. Isto se deve tanto pelo aumento dos cátions oferta-
dos (K, Ca, Mg) na adubação recomendada como também pela 
melhoria do pH do solo da maioria das áreas.

Gráfico 9.1 - Valores comparativos entre as análises de solo realizadas em 2009 (antes do 
início do projeto) e 2012 (no segundo ano do projeto), para % de matéria orgânica (A), 
índice SMP (B), alumínio trocável (C) e % de saturação de bases (CTC) (D) para as 21 áreas 
foco de restauração.

A)
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B)

C)
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D)

3.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA RESTAURAÇÃO DA APP

 Neste período de janeiro a dezembro de 2012 foram 
realizadas as seguintes atividades: (i) plantio de mudas e ati-
vidades de manutenção das áreas plantadas, (ii) avaliação de 
sobrevivência e crescimento das mudas plantadas, (iii) avaliação 
da regeneração natural nas diferentes áreas, (iv) ampliação do 
número de áreas monitoradas, tanto para avaliação das mudas 
quanto da regeneração natural e (v) divulgação do projeto.

3.3 RESULTADOS DA RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DA APP

Plantio de mudas e atividades de manutenção 

 Em 2012, foi finalizada a atividade de cercamento das 
áreas foco de restauração.Com relação ao plantio de mudas, do 
total de mudas prevista para o projeto,toda quantidade plane-
jada foi finalizada em 2012 (Tabela 9.3 e Gráfico 9.2), restando 
apenas os serviços de manutenção e reposição de mudas mortas 
em algumas áreas, os quais serão efetuados no primeiro semes-
tre de 2013. Cabe destacar que 13% do total de mudas (Gráfico 
9.2, ‘mudança de escopo’) não foi plantado por que os locais de 
destino já se apresentavam em estágio inicial de regeneração 
florestal, sendo então desnecessário o plantio. Isso decorre do 
elevado potencial de recuperação destas áreas.
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Tabela 9.1. Relação das proporções de área e do número de mudas de acordo como pla-
nejado e o executado até dezembro de 2012, conforme o tipo de vegetação anterior e o 
intervenção prescrita para as áreas.

Gráfico 9.2 - Síntese dos plantios de mudas realizados até dezembro de 2012 em relação ao 
total planejado no projeto.
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Monitoramentos do crescimento das mudas plantadas e do po-
tencial de regeneração natural das áreas

 No ano de 2012 foram realizados dois monitoramentos 
nas áreas de plantio, em fevereiro e novembro. Para tanto, no 
primeiro ano de monitoramento, 2011, foram selecionadas 60 
parcelas em diferentes tipos de intervenção, as quais foram de-
marcadas permanentemente para a reamostragem anual. Em 
novembro de 2012, o número de parcelas foi ampliado (48 par-
celas para o monitoramento das mudas; 120 parcelas para a 
regeneração natural), tendo em vista que a quantidade de áreas 
plantadas também aumentou. Assim, teremos resultados acerca 
do desenvolvimento temporal das mudas e da regeneração na-
tural das 60 parcelas iniciais e informações adicionais acerca das 
novas parcelas.

Desenvolvimento das mudas plantadas

 As mudas avaliadas entre janeiro de 2012 e novembro 
de 2012 apresentaram desenvolvimento considerado bom, com 
taxa de sobrevivência de 83% no período. Os dados indicam um 
desenvolvimento favorável das mudas, com mortalidade con-
siderada normal. Os resultados do levantamento anterior indi-
cavam uma sobrevivência de 80% (período entre fevereiro de 
2011 e fevereiro  de 2012). 
 Os resultados apresentados na Gráfico 9.3 mostram a 
proporção de mudas sobreviventes, mortas e replantadas entre 
os períodos de monitoramento (considerando somente as parce-
las comuns a todos os levantamentos), assim como a proporção 
de mudas vivas e mortas das novas áreas incluídas em novem-
bro de 2012. A partir desta figura, fica evidente a proporção da 
importância do manejo das mudas e dos replantios para o suces-
so das mudas nas áreas de restauração.
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Gráfico 9.3 - Proporção de sobrevivência, mortalidade e replantio das mudas nas áreas de 
monitoramento de acordo com os levantamentos anuais. Os valores nas colunas correspon-
dem ao número absoluto de mudas.

 
 No que diz respeito ao tamanho das mudas, verifica-se 
que em média as mudas ainda se encontram relativamente pe-
quenas, com menos de 70 cm de altura e pouco mais que 1 cm 
de diâmetro basal do caule (Gráfico 9.4). A comparação da al-
tura média entre o primeiro e o terceiro monitoramentos indica 
mudas com cerca de 16 cm a mais nos indivíduos amostrados 
entre os dois monitoramentos (Gráfico 9.4). Com relação ao ta-
manho em diâmetro do caule medido a altura do solo (DAS), 
é possível verificar uma diferença de cerca de 3,7 mm de um 
monitoramento para outro (fevereiro de 2011 e novembro de 
2012). Embora haja um crescimento temporal, verifica-se que 
há muita variabilidade, com muitas mudas que diminuem em 
tamanho por causa de injúrias que acabam resultando em rebro-
tes menos vigorosos.
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Gráfico 9.4. Média de tamanho em altura e diâmetro à altura do solo (DAS) para as mudas 
avaliadas em cada período.

 
 Por outro lado, ao avaliarmos o crescimento médio entre 
as mudas sobreviventes de cada período de avaliação, ou seja, 
considerando aquelas dentre o período de fevereiro/2011 a feve-
reiro/2012, ou entre fevereiro/2011 e novembro/2012, ou entre 
fevereiro/2012 e novembro/2012, percebemos que esse cres-
cimento médio é acompanhado de grande variabilidade (desvio 
padrão) entre as mudas (Gráfico 9.5). A média de crescimento 
para o período total (fev/2011 a nov/2012) foi de 25 cm em 
altura e 0,65 cm em diâmetro, com grande variabilidade. Cabe 
destacar que muitas mudas acabam reduzindo em crescimento, 
devido a quebra dos ramos principais e posterior rebrote.
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Gráfico 9.5 - Média do crescimento (e desvio padrão) em altura e diâmetro à altura do solo 
(DAS) para as mudas sobreviventes de acordo com os períodos considerados: de Feverei-
ro/2011 a Fevereiro/2012; de Fevereiro/2011 a Novembro/2012; de Fevereiro/2012 a 
Novembro/2012.

 Quando comparado o crescimento de espécies pionei-
ras e secundárias (Gráfico 9.6), o diâmetro médio do tronco foi 
maior em todos os períodos de monitoramento. Esse resultado 
é facilmente explicado pela característica de rápido crescimento 
de espécies pioneiras, que têm ainda a capacidade de se esta-
belecer com maior facilidade em novos ambientes do que as 
secundárias.

Gráfico 9.6 -. Diâmetro à altura do solo (DAS) médio para as mudas de espécies pioneiras 
e secundárias.
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Regeneração natural

 Os resultados do monitoramento da regeneração natural 
mostram um aumento do número de indivíduos regenerantes 
nas áreas avaliadas (Gráfico 9.7). Em todos os diferentes graus 
de intervenção, houve um aumento do número de indivíduos/
m2 neste último ano de avaliação. Cabe destacar que esse pa-
drão foi idêntico considerando ou não as parcelas que só fo-
ram demarcadas no levantamento de novembro/2012. Ou seja, 
o tempo tem sido o fator principal no aumento de indivíduos 
da regeneração natural. Esse aumento aparenta ser maior nas 
áreas de intervenção média e baixa, e menos evidente nas áreas 
de intervenção alta. 

Gráfico 9.7 - Número de indivíduos amostrados na regeneração natural conforme as áreas 
com diferentes graus de intervenção nos três períodos de monitoramento.

 Considerando os três levantamentos, (um em 2011) e 
todas as parcelas, foram identificadas 68 espécies entre os 814 
indivíduos regenerantes nas áreas amostradas. A espécie mais 
abundante, totalizando 24% do total de indivíduos amostrados, 
foi Schinus terebinthifolius (aroeira-vermelha) (Gráfico 9.10). 
Outras espécies de destaque foram Lonchocarpus campestris 
(rabo-de-bugio), Ocotea puberula (canela-guaicá), Casearia 
sylvestris (chá-de-bugre) e a exótica Hovenia dulcis (uva-do-
-japão).
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Gráfico 9.9 - Número de indivíduos (A) e altura média deles (B) nas parcelas permanentes 
de regeneração (60 parcelas de 16m2 cada) em relação aos três levantamentos. 

A)

B)
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Gráfico 9.10.- Proporção de indivíduos (em % do total de 814 indivíduos) entre as dez es-
pécies mais abundantes levantadas nas áreas de monitoramento da regeneração natural.

Apresentações do Projeto

 Assim como nos anos anteriores, deu-se continuidade 
ao Programa de Divulgação do Projeto Nossa Faixa, Nosso Lago. 
Em março de 2012 foi apresentado o projeto de Restauração 
Ecológica relativo à Faixa Ciliar do Reservatório da UHMA para 
representantes da prefeitura, Vereadores e a sociedade civil or-
ganizada dos municípios de Celso Ramos/SC, Anita Garibaldi/SC 
e Pinhal da Serra/RS. Na apresentação foram enfocados os prin-
cipais objetivos do projeto, sua abrangência em termos de área, 
forma de execução e quantidade de mudas a serem plantadas, 
além da importância do envolvimento da comunidade em geral.
 A seguir, é mostrado o registro fotográfico das atividades 
desenvolvidas nas Áreas de Preservação Permanente do reser-
vatório da Usina Hidrelétrica Machadinho em 2012.
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Figura 9.12 - Área de capoeira com co-
bertura herbácea/arbustiva densa.

Figura 9.13 - Área com cobertura 
vegetal densa.

Figura 9.15 - Indivíduo regenerante 
crescendo em meio a gramíneas exóti-
cas.

Figura 9.14 - Marcação de parcela para 
amostragem da vegetação.
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Figura 9.16 - Vista geral de um núcleo de mu-
das plantadas.

Figura 9.17 - Muda da espécie Handroanthus 
albus (ipê-branco) em bom desenvolvimento.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os resultados apresentados neste capítulo indicam que 
tanto as mudas plantadas como a regeneração natural estão 
progredindo, embora fisionomicamente muitas áreas ainda se 
encontrem em condições bastante iniciais de restauração. 
Nas áreas degradadas do antigo canteiro de obras da UHE Ma-
chadinho, as técnicas aplicadas tem se mostrado eficientes no 
reestabelecimento das propriedades do solo, na sobrevivência 
das mudas plantadas e no estabelecimento inicial da regenera-
ção natural. A avaliação geral das áreas indica que a adubação 
verde cobriu com sucesso 52% das áreas em restauração e me-
dianamente cerca de 40% destas. 
 Já as Áreas de Preservação Permanente utilizadas como 
pastagem no passado estão modificando sua fisionomia, adqui-
rindo características de capoeirinhas. Dos 297 IDs (fragmentos 
em recuperação),que equivalem à 145 ha (área total do proje-
to) , 23 IDs apresentaram ocorrências com invasão de exóticas, 
10,19 ha (7,02%).
 As mudas avaliadas entre janeiro/12 e novembro/12 
apresentaram desenvolvimento considerado bom, com taxa de 
sobrevivência de 83% no período. Os dados indicam um desen-
volvimento favorável das mudas, com mortalidade considera-
da normal. Os resultados do levantamento anterior indicavam 
uma sobrevivência de 80% (período entre fevereiro/11 e feve-
reiro/12). Desta forma, o processo de restauração nestas áreas 
está ocorrendo de forma satisfatória.
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1. INTRODUÇÃO 

 No ano de 2001, a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) determinou às concessionárias de geração de energia, 
por meio do ofício nº 212 de 29 de maio de 2001, a execução 
de um plano de gestão sociopatrimonial para os reservatórios, 
com a preocupação central de obter um efetivo domínio sobre 
o patrimônio imobiliário sob concessão. Além desse interesse 
específico, a gestão deveria incluir a formulação de mecanismos 
para viabilizar e aprimorar os diversos usos advindos da for-
mação do reservatório, o relacionamento com a sociedade e o 
monitoramento ambiental.
 Em 2002 a Tractebel Energia apresentou o Plano de Ges-
tão Ambiental e Sociopatrimonial (PGASP), contemplando con-
ceitos, diretrizes e procedimentos a serem adotados na gestão 
dos reservatórios das usinas em que a Tractebel detém a con-
cessão, dentre elas a UHE Machadinho.
 Desse modo, a Gestão do Uso e Ocupação do Reserva-
tório visa manter as condições de sustentabilidade necessárias 
à atividade de geração de energia elétrica e, ao mesmo tempo, 
cumprir as exigências dos órgãos reguladores.
 A área de abrangência da Gestão de Uso e Ocupação 
do Reservatório compreende a área de preservação permanente 
e as áreas remanescentes. A área de preservação permanente 
considerada é uma faixa variável ao perímetro do reservatório 
(502 km no caso da UHE Machadinho) de, no mínimo 30m de 
largura a partir da cota normal de operação. As áreas remanes-
centes são as propriedades lindeiras adquiridas totalmente pelo 
empreendedor antes da formação do reservatório, em virtude 
da parte não inundada ser considerada pequena e inviável para 

GESTÃO DO USO E
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a subsistência de uma família no local, ou devido a suas carac-
terísticas naturais, como a ocorrência de vegetação primária ou 
alta declividade.
 Nesse sentido, o presente capítulo apresenta as ativi-
dades realizadas no âmbito do PGASP em 2012, que inclui tan-
to ferramentas utilizadas para aprimorar o processo de gestão, 
como as atividades de fiscalização realizada pelo Consórcio Ma-
chadinho.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

 Pelo fato de que a ocupação irregular das margens de 
reservatórios tem sido comum no âmbito das usinas hidrelétri-
cas, os procedimentos de gestão e fiscalização se reveste de 
fundamental importância para o controle e ordenação dos usos 
e ocupações do entorno desses reservatórios.
 A seguir são descritas as atividades desenvolvidas, des-
de os instrumentos de gestão até as vistorias de fiscalização 
propriamente dita.

2.1. INSTRUMENTOS DE GESTÃO

 No processo de geração de energia elétrica, principal-
mente através de usinas hidrelétricas, durante a fase implanta-
ção são necessárias aquisições de grandes extensões circunvizi-
nhas à obra, gerando a necessidade de estabelecer processos e 
procedimentos de controle e gestão sociopatrimonial e ambien-
tal.
 Para atender a essa demanda, a UHE Machadinho conta 
com a Coordenação Sociopatrimonial, área responsável em gerir 
todos os imóveis adquiridos necessários e vinculados à geração 
de energia, estabelecendo vínculos constantes com as comuni-
dades 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 comuni-
dades.
 Para o controle de todo o seu ativo patrimonial, a UHE 
Machadinho conta com um procedimento de monitoramento de 
vistorias e fiscalização realizado tanto por terra quanto por água 
visando identificar ações irregulares dentro da área de conces-
são e no entorno do empreendimento (invasões, construções, 
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corte de vegetação, queimadas, etc.).
 No caso de identificação de irregularidades durante as 
vistorias, a mesma é formalizada por meio de Registro de Ocor-
rência – RO,conforme Tabela 10.1, sendo que aquele de cunho 
ambiental também é encaminhado para a Guarnição da Polícia 
Ambiental (de acordo com o município de jurisdição) como parte 
integrante do procedimento de fiscalização.

Tabela 10.1 – Registros de Ocorrência

 Tanto a Gestão dos Imóveis quanto os ROs são contro-
lados e gerenciados por um Sistema denominado GeoWeb®. 
Neste são armazenadas todas as informações documentais re-
gistradas em Banco de Dados Oracle, enquanto sua documen-
tação física é digitalizada, constituindo um Banco de Imagens. 
Além disso, todas as áreas atingidas pela UHE Machadinho são 
imageadas por satélites de Alta Resolução Espacial (Quik Bird e 
World View).
 Atualmente o Sistema GeoWeb® conta com um acervo 
de imagens de satélite dos anos de 2005, 2008, 2010 e 2012. O 
conjunto de imageamentos de Alta Resolução possibilitam a aná-
lise da evolução do uso e ocupação do solo e o acompanhamento 
do comportamento das ocupações irregulares nos imóveis da 
UHE Machadinho e visam à determinação de Plano de Ação para 
minimização de Ocorrências Sociopatrimoniais e Ambientais.
 No ano de 2012 a Coordenação Sociopatrimonial realizou 
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treinamentos e disponibilizou o acesso ao Sistema GeoWeb® 
para diversos profissionais da Polícia Ambiental de Santa Cata-
rina e do Rio Grande do Sul, e dos Órgão Ambientais (FATMA, 
FEPAM e IBAMA), viabilizando o acesso por parte dessas insti-
tuições 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.

2.2. FISCALIZAÇÃO

 Os procedimentos da fiscalização ambiental e sociopa-
trimonial seguem diretrizes do Manual de Gestão Ambiental e 
Sociopatrimonial – MGASP e do Procedimento de Gestão PG-
-PA-001 da Tractebel Energia.
 Os procedimentos de fiscalização são realizados da se-
guinte forma:

 a) Realização de vistorias periódicas a campo via terres-
tre e fluvial para identificação das irregularidades ambientais e 
sociopatrimoniais. Também são realizadas vistorias in loco para 
atender denúncias e demandas estratégicas.

 b) Constatada uma irregularidade, é realizado o levan-
tamento dos dados (registro fotográfico, informações do infra-
tor, propriedade, descrição do fato, testemunhas e coordenadas 
geográficas) para posterior registro da ocorrência no sistema 
Geoweb1, em formulário específico (RO-11 Uso e Ocupação Irre-
gular das Margens).

 O encaminhamento dos registros é realizado de acordo 
com a natureza da irregularidade, cada qual com suas medidas 
de correção:

	 As irregularidades de natureza ambiental são encami-
nhadas aos órgãos de fiscalização ambiental.

	 As irregularidades de natureza patrimonial 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 - NE, a qual se reveste com a característica de uma 
nova tentativa de resolução amigável. Caso o infrator não pro-

1 Plataforma on line que permite aos usuários o acesso às informações patrimoniais e da fiscalização 
ambiental efetuada no reservatório.
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ceda com a regularização da pendência, o caso é encaminhado à 
Assessoria Jurídica da Tractebel para medidas cabíveis. 

 As atividades de Fiscalização Ambiental e Sociopatrimo-
nial atualmente são executadas pela empresa Lago Azul Consul-
toria.
 As principais atividades desenvolvidas, visando à gestão 
do uso e ocupação do reservatório no ano de 2012 são citadas a 
seguir:

a) Vistoria Programada de Taludes Marginais

 A atividade tem por objetivo verificar eventuais altera-
ções de estabilidade dos taludes marginais que necessitam da 
adoção de medidas adequadas de recuperação. Durante a vis-
toria 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 
realizadas quatro séries de vistorias em oito encostas de po-
tencial instabilidade, procurando identificar possíveis indícios de 
instabilidade como rupturas de solo, inclinação de árvores, ero-
são, surgência de água, etc.Não foram encontrados indícios de 
instabilidade nos pontos visitados. 
 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 
reservatório. As medições apresentaram valores normais, con-
forme a variação do nível do reservatório.

b) Vistoria Programada de Macrófitas Aquáticas

 A atividade tem por objetivo identificar possíveis focos 
de proliferação de macrófitas na lâmina da água e região margi-
nal. 
 Em 2012 foram realizadas quatro séries de vistorias, e 
não foram registradas ocorrências de Macrófitas.

c) Vistoria Programada de Cercas

 A Vistoria Programa de Cercas visa identificar possíveis 
irregularidades relativas a danos em cerca e presença de gado 
na faixa ciliar, em locais onde o projeto de restauração já foi 
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executado. Constatada alguma irregularidade, a demanda é en-
caminhada para o setor de Meio Ambiente da UHE Machadinho, 
para que sejam adotadas as devidas providências. 
 Para as atividades de natureza patrimonial, de registro 
específico RO 11 – Uso e Ocupação Irregular das Margens, defi-
ne-se alguns procedimentos descritos abaixo para conclusão do 
processo.

• Vistorias Complementares

 As vistorias complementares têm como objetivo acom-
panhar a situação do registro de ocorrência, RO 11, a campo. 
Sendo realizadas sob demandas de rotina (verificação do cum-
primento de prazos de notificação verbal e de notificação extra-
judicial) ou demandas específicas (solicitações da Assessoria Ju-
rídica, verificação do cumprimento de acordos e prazos judiciais 
etc.).

• Notificações Extrajudiciais - NE
 
 A Notificação Extrajudicial - NE - é um documento enca-
minhado ao infrator por meio de uma correspondência externa 
assinada pelo departamento jurídico da Tractebel Energia, que 
visa uma nova tentativa de resolução amigável da irregularida-
de.
 O agente fiscalizador localiza o infrator para entregar a 
notificação extrajudicial. No caso do infrator recusar-se a rece-
ber a NE, o fiscal lê o conteúdo da NE, atesta na própria notifica-
ção a recusa em receber o documento, assina-a e encaminha-a 
para ação judicial. Caso o infrator não for encontrado, a equipe 
de fiscalização retorna em outra data, ou encaminha-se a notifi-
cação via correio ou cartório.

3. RESULTADOS

 Durante o período de 2012, foram emitidos pela Equipe 
de Fiscalização Ambiental e Sociopatrimonial, um total de 118 
registros de ocorrências – ROs, dos quais, 50 foram emitidos 
pelo Uso e Ocupação Irregular das Margens – RO 11. 
 O gráfico 10.1 demonstra a quantidadede Registros de 
Ocorrência de Uso e Ocupação das Margens (RO 11) emitido nos 
municípios lindeiros ao reservatório.
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Gráfico 10.1 - Distribuição das ocorrências (RO 11) por município.

 O Gráfico 10.2 demonstra as irregularidades identifica-
das nos Registros de Ocorrência de Uso e Ocupação Irregular 
das Margens (RO-11) emitidos em 2012. Nos 50 Registros de 
Ocorrência gerados, foram apontadas 55 irregularidades distri-
buídas entre criação de bovinos, danos à cerca do empreendi-
mento, edificações, queimadas, trapiche flutuante e pastagem.

Gráfico 10.2 - Irregularidades identificadas nos Registros de Ocorrência (RO 11) emitidos 
em 2012 (%).
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 O Gráfico 10.3 demonstra a situação Registros de Ocor-
rência de Uso e Ocupação Irregular das Margens (RO 11) emiti-
dos em 2012.

Gráfico 10.3 - Encaminhamentos e situação dos Registros de Ocorrência – RO
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Figura 10.1 - Edificação em 
área remanescente.

Figura 10.2 - Retirada de ma-
deira em área remanescente.

Figura 10.4 - Criação de bovi-
nos em APP.

Figura 10.3 - Rompimento 
de cerca e criação de bovi-
nos em APP.
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Figura 10.5 - Rompimento de 
cerca em área de APP.

Figura 10.6 - Queimada em 
APP.

Figura 10.8 - Acompanha-
mento Técnico do Monitora-
mento das Águas Superficiais.

Figura 10.7 - Vistoria Pro-
gramada de Taludes Margi-

nais.
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Figura 10.9 - Atividade de 
Educação Ambiental.

Figura 10.10 - Entrega de 
Mudas.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A Gestão de Uso e Ocupação do Reservatório tem se 
mostrado como uma ferramenta importante para realizar ativi-
dades de fiscalização e ordenamento no entorno do reservatório 
da UHE Machadinho.
 Durante o ano de 2012 foram efetuadas 53 vistorias flu-
viais e 84 vistorias por via terrestre, originando um total de 118 
registros de ocorrência no período compreendido. Estes registros 
estão distribuídos em 14 diferentes ocorrências, observado na 
Tabela 10.1 . Ao analisarmos somente os registros de ocorrência 
de uso e ocupação irregular das margens (RO -11), o número de 
registros gerados em 2012 manteve-se estável, 50 registros, em 
relação ao observado no ano anterior, quando foram gerados 49 
registros.
 A principal causa das ocorrências, seja ela em área de 
concessão ou do empreendimento, foi a criação de bovinos (36 
ocorrências) e corte de cercas (12 ocorrências), estando esta 
muitas vezes relacionada a criação de bovinos. Práticas estas 
comuns nas áreas de baixa inclinações, localizadas principal-
mente nos municípios de Machadinho e Piratuba, com 22 e 11 
ocorrências  respectivamente.
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1. INTRODUÇÃO 

 O relacionamento com a comunidade da área de in-
fluência da UHE Machadinho é realizado através do desenvolvi-
mento de diversas 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 todos os projetos e ações por ela desenvolvidos.
 O ano de 2012 foi particularmente especial para a UHE 
Machadinho, foi neste ano o empreendimento completou 10 
anos de operação. Devido a esta data, foram realizadas diversas 
programações comemorativas que também envolveram a comu-
nidade lindeira. 

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 Machadi-
nho durante o ano de 2012, o Consórcio Machadinho elaborou, 
promoveu e apoiou diversas ações em toda a região lindeira, 
inclusive para a comemoração do aniversário de 10 anos da UHE 
Machadinho.

RELACIONAMENTO COM
A SOCIEDADE11 CONDICIONANTES 2.5 E 2.8 DA

LO No 160/2001 - RETIFICAÇÃO
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• Atividades desenvolvidas

 Através da Assessoria de Comunicação, foram enviados 
135 releases resultando em 1475 publicações nos vários meios 
de comunicação da região. Da mesma forma no programa de 
rádio, veiculado quatro vezes por semana, em nove rádios regio-
nais, foram divulgadas notícias de utilidade e ações realizadas 
pelo Consórcio Machadinho. 
 Outra ação importante foi a finalização das reuniões e 
ações de comunicação do Projeto Nossa faixa, Nosso Lago nos 
municípios lindeiros. Também foram realizadas a comunicação 
das ações sociais em parceria com as seguintes entidades: Se-
mana da Deficiência Intelectual e Múltipla da Apae de Ipira e 
Confraternização anual dos membros do AA de Capinzal. 
 Além de divulgar as atividades que envolveram a Usina, 
o Consórcio Machadinho também procurou divulgar boas iniciati-
vas através de ações específicas em datas comemorativas como 
Semana do Meio Ambiente, Dia da Água, aniversário dos muni-
cípios lindeiros.
 Nas comemorações dos 10 anos de operação, a assesso-
ria de comunicação trabalhou na pré e pós-divulgação das diver-
sas atividades promovidas como a turnê “Limpando, Cuidando e 
Perfumando a Natureza”, o Prêmio Escola Sustentável, a turnê 
do Projeto Desenvolvendo Talentos, o Concurso de Redação, o 
show com a banda Roupa Nova, a festividade do aniversário 
(realizada em maio), a turnê do Cinema Itinerante e do Projeto 
Chimarrito e suas Aventuras Na Roda De Chimarrão. 
 Já para estreitar os laços entre a UHE Machadinho e os 
meios de comunicação foi realizado, no mês de outubro, o III 
Encontro de Confraternização com a Imprensa Regional, o qual 
reuniu mais de 70 participantes representando rádios, jornais, 
sites e redes de televisão, totalizando mais de 20 meios de co-
municação. . 
 Outra importante ferramenta de comunicação é o site do 
Consórcio Machadinho (www.machadinho.com.br), que dispõe, 
dentre outras informações, de área específica destinada à di-
vulgação do Programa de Visitas com possibilidade do visitante 
acessar e visualizar as fotos da sua visita, e também com des-
taque para as notícias veiculadas nos jornais da região sobre o 
empreendimento e suas realizações.
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Figura 11.1 - Publicidade veicu-
lada nos jornais regionais.



Figura 11.2 - Publicidade veicu-
lada nos jornais regionais
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2.2 CONCURSO DE REDAÇÃO

• Objetivo

 Em paralelo ao Programa de Visitas à UHE Machadinho, o 
Consórcio Machadinho realiza o Concurso de Redação. O evento 
é destinado aos alunos de 8ª série ou 9º ano das escolas dos 
municípios lindeiros.
 Em 2012 alunos de 29 escolas lindeiras participaram do 
concurso. Ao todo foram inscritas 700 redações. O aluno selecio-
nado em primeiro lugar recebeu como prêmio um I-Pad e um I-
-Pod. Já os classificados entre segundo e quinto lugar receberam 
um netbook. 

• Premiação do Concurso de Redação 2012

 Participaram da solenidade de premiação do ano de 2012 
mais de cerca de 600 pessoas, inclusive com a presença de to-
dos os prefeitos/representantes dos municípios lindeiros. 
 A estudante Ediane Alves Borella, da Unidade Estadual 
de Ensino Fundamental João XXIII, de Maximiliano de Almeida, 
RS se consagrou como a campeã do Concurso de Redação do 
Consórcio Machadinho de 2012 com o texto “Há 10 anos”. 
 Em segundo lugar ficou a aluna Amanda Gabriela Ve-
mescoski, da Escola Básica Municipal Waldomiro Liessen, de Ipi-
ra, SC e a terceira colocação foi representada pela estudante 
Pâmela Aci Schreiner, da Escola Municipal Amélia Poletto Hepp, 
de Piratuba, SC. Já o quarto lugar foi ocupado pelo aluno Jean 
Carlos Pelozato, do Núcleo Municipal Rafaela Pizzeti Suppi, de 
Celso Ramos, SC. E na quinta posição ficou o aluno Emmanuel 
Francisco Ramos, da Escola Municipal Viver e Conhecer, de Ca-
pinzal, SC.
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Figura 11.3 - A vencedora 
do Concurso, Ediane Alves 

Borella.

Figura 11.4 - Os cinco finalis-
tas do Concurso de Redação 
2012.

Figura 11. 6 - A solenidade 
de premiação reuniu mais de 
600 pessoas.

Figura 11.5 - Durante a sole-
nidade também foi realizada 

a premiação do Prêmio Es-
cola Sustentável, promovido 

em comemoração aos 10 
anos da UHE Machadinho.
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2.3 VISITAS À USINA

• Objetivo

 Lançado em 2007, o Programa de Visitas à UHE Macha-
dinho tem o objetivo de aproximar a população da Usina. É dire-
cionado aos grupos e entidades da população em geral e alunos 
de 8ª série e 9º ano da rede escolar dos municípios da área de 
abrangência do empreendimento.
 Através da visita, o público conhece as instalações da usi-
na, além de receber informações sobre o histórico do empreen-
dimento e as principais ações ambientais e sociais desenvolvi-
das na região. Uma equipe de guias treinadas faz o trabalho de 
acompanhamento das visitas. O agendamento das visitas pode 
ser realizado através de um telefone gratuito 0800 6440026 ou 
do email visitas@machadinho.com.br. 
 A Usina recebe três tipos de visitantes: i) Visitas turísti-
cas, ii) Visitas técnicas e iii) Visitas realizadas através do Progra-
ma de Visitas do Consórcio Machadinho, conforme demonstrado 
no Quadro 11.1.
 
Quadro 11.1 - Características das Visitas
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• Atividades desenvolvidas e resultados

 Para a divulgação do Programa de Visitas, uma equipe 
realizou 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 telemarketing e ações de divulgação, como a tenda 
do Programa de Visitas, que é montada nos municípios lindeiros.
 No ano de 2012, a UHE Machadinho recebeu 7.229 visi-
tantes sendo 3.534 visitas turísticas, 68 visitas técnicas e 3.627 
visitas agendadas pelo Programa de Visitas. Desde o início da 
operação da UHE Machadinho até dezembro de 2012 foram re-
cepcionados 51.621 visitantes. Já desde a implantação do Pro-
grama de Visitas, a UHE Machadinho recebeu 18.329 pessoas 
provenientes dos municípios lindeiros.
 Estes números confirmam que a Usina Hidrelétrica Ma-
chadinho consolidou-se como um importante ponto de atração 
turística para as pessoas que visitam a região. O êxito obtido 
com o Programa de Visitas tem grande participação das admi-
nistrações municipais através do apoio na viabilização do trans-
porte para o público visitante de cada município.

Gráfico 11.1 – Evolução dos Programas de Visitas
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Gráfico 11.2 - Programa de Visitas deste agosto de 2007

2.4 CENTRO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO – CAP

 Os CAPs – Centros de Atendimentos à População da UHE 
Machadinho têm por objetivo o atendimento à população da re-
gião de influência direta ou indireta do empreendimento, pres-
tando informações, recebendo os pleitos, registrando, analisan-
do e respondendo aos pleitos e reivindicações da população num 
prazo de dez dias.
 A operacionalização dos Centros de Atendimento à Popu-
lação iniciou em maio de 2008 e estão instalados nas cidades de 
Barracão no estado do Rio Grande do Sul e Piratuba no estado 
de Santa Catarina.

Gráfico 11.3 - Pleitos recebidos em 2012, por Centro de Atendimento.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012
RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE154

• Principais Pleitos Recebidos

 Com o objetivo de facilitar a análise, apresentamos os 
principais pleitos recebidos pelo CAP agrupados por tipo de so-
licitação. Como a maioria deles é de origem similar, foram sub-
divididos nos seguintes grupos: solicitação de direito a benefí-
cio e ou indenização, liberação e regularização de escrituras de 
reassentados, solicitação de compras de áreas remanescentes 
do Consórcio Machadinho, solicitação de doações e patrocínios e 
demais pleitos.

Gráfico 11.4 - Tipos de pleitos recebidos no ano de 2012 e acumulado desde maio/08

Gráfico 11.5 - Tipos de pleitos recebidos.
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Gráfico 11.6 – Tipos de Pleitos - acumulados
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Figura 11.7 - Centro do 
Atendimento  - Piratuba, SC.

Figura 11.8 - Centro de Aten-
dimento – Barracão, RS.

Figura 11.9 - Atendimento 
CAP – Piratuba,  SC.
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Figura 11.10 - Atendimento 
CAP – Barracão, RS.

Figura 11.11 - Atendimento 
CAP Piratuba, SC.

Figura 11.12 – Atendimento 
CAP Barracão, RS.
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2.5 AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS EM PARCERIA COM AS COMU-
NIDADES

 Em 2012 o Consórcio Machadinho realizou por delibera-
ção, 22 projetos nas áreas da saúde, educação e sociocultural, 
distribuídos uniformemente entre os municípios lindeiros, sinte-
tizados na Tabela 11.1.

Tabela 11.1 – Área de aplicação dos projetos por município

*Projeto Cinema Itinerante apresentado nos municípios lindeiros. 

 A Tabela 11.2 apresenta a relação total dos projetos.

Tabela 11.2– Tipos de projetos por município
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*Projetos Sócios Culturais desenvolvidos na região de abrangência da Usina Hidrelétrica Machadinho.

A seguir é apresentado um resumo das ações realizadas por 
município:

• Barracão, RS

• Reforma do Salão Comunitário da Comunidade Capela São José

 A Capela São José localiza-se no interior do município, 
em uma comunidade onde residem 13 famílias, totalizando 43 
pessoas. O projeto possibilitou a melhoria na infraestrutura do 
salão, onde é promovido eventos para a comunidade.
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    Figura 11.13 – Churras-
queira antiga.

Figura 11.14 – Salão comuni-
tário antes da reforma.

Figura 11.15 – Nova chur-
rasqueira construída.
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Figura 11.16 – Salão comu-
nitário após a reforma.

Figura 11.17 – Vista interna 
da antiga copa e cozinha.

Figura 11.18 – Vista interna 
da copa e cozinha.
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• Ampliação da Escola Constantino Machado

 A Escola Municipal de Ensino Fundamental Constantino 
Machado Pereira atende 215 alunos de educação infantil e ensi-
no fundamental. O projeto permitiu a ampliação do auditório e 
da sala de reuniões, além de propiciar a reforma da cozinha, da 
lavanderia e do refeitório da escola.
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Figura 11.22 – Construção e 
Ampliação da sala de aula.

Figura 11.19 – Cozinha a ser 
reformada.

Figura 11.20 – Refeitório a 
ser reformado.

Figura 11.21 – Construção e 
Ampliação da sala de aula. 
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• Maximiliano de Almeida, RS

• Ampliação do Hospital São José

 A execução do projeto de reforma e adequação das ins-
talações do Hospital São José foi fundamental para que o Hospi-
tal São José continuasse atendendo a população de Maximiliano 
de Almeida. O hospital tem 38 leitos e realiza, em média, 130 
internações por mês, atendendo também os municípios de Ma-
chadinho, Cacique Doble e Paim Filho.

• Recuperação do Piso do Salão Paroquial da Paróquia de São 
Sebastião

 A recuperação do piso foi a etapa final de um projeto que 
teve como objetivo a reforma total do salão, que atende toda a 
comunidade de Maximiliano de Almeida. Após a reforma, o nome 
mudou para Salão Comunitário São Sebastião. 
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  Figura 11.26 – Colocação 
piso porcelanato.

Figura 11.23 – Reforma blo-
co cirúrgico.

Figura 11.24 – Nova sala ci-
rúrgica em acabamento.

     Figura 11.25 – Reforma 
bloco cirúrgico.
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Figura 11.27 – Piso antigo da 
Paróquia sendo preparado 
para concretagem.

Figura 11.28 – Piso em con-
creto polido – festa do pa-

droeiro.
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• Capinzal, SC 

• Implantação de parque infantil - Escola Viver e Conhecer

 A Escola Municipal Viver e Conhecer atende cerca de 830 
alunos. Com o objetivo de oferecer às crianças da pré-escola um 
ambiente adequado para brincadeiras, o Consórcio Machadinho 
contribuiu com a implantação de um parque infantil de 132 me-
tros quadrados, junto ao bosque da escola. 

• Implantação de brinquedoteca e livroteca para escolas do Mu-
nicípio

 Revitalizar as bibliotecas municipais, ampliando seu acer-
vo, e construir uma brinquedoteca em Capinzal foi a proposta da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. O projeto 
beneficia três escolas municipais que atendem cerca de 1.190 
alunos da região. A brinquedoteca atende todas as crianças da 
comunidade, na faixa etária de 4 a 12 anos.

• Implantação de lixeiras na área urbana de Capinzal

 Colaborar com a limpeza da cidade e com a conscientiza-
ção da população quanto ao destino adequado do lixo foram os 
objetivos deste projeto. Com recursos do Consórcio Machadinho, 
Instituto Alcoa, Tractebel Energia e Prefeitura de Capinzal, foram 
adquiridos 160 conjuntos de lixeiras, hoje distribuídos pela cida-
de.
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Figura 11.29 – Área de im-
plantação do parque.

Figura 11.30 – Parque mon-
tado.

Figura 11.32 – Lixeiras Esco-
las Vilson Pedro Kleinubing.

Figura 11.31 – Lixeiras na 
escola municipal Viver e Co-

nhecer.
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• Ipira – SC

• Doação de Equipamentos para Fisioterapia

 O projeto teve por objetivo a disponibilização de recur-
sos para a aquisição de diversos equipamentos de fisioterapia 
para utilização na Unidade Básica de Saúde. Desde a doação dos 
equipamentos, foram atendidos mais de 1.800 pacientes.

• Implantação de quadra esportiva da Escola Hedi Klein
 
 Auxílio financeiro para a construção de uma quadra co-
berta poliesportiva para atendimento às escolas municipal Hedy 
Klein Matzenbacher e Chapeuzinho Vermelho. Atualmente as 
duas escolas juntas atendem a 384 alunos.

• Projeto Tecer Moda - Capacitação Profissional

 Focado na geração de oportunidades de emprego e renda 
para a comunidade de Ipira, o projeto Tecer Moda capacita pro-
fissionais para prestar serviços em empresas do setor têxtil. Ao 
todo foram 35 alunos dos municípios de Ipira, Piratuba, Concór-
dia, Alta Bela Vista e Lindóia do Sul. As aulas foram ministradas 
por professores da Universidade do Estado de Santa Catarina. O 
Instituto Votorantim participou como parceiro no projeto.
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Figura 11.33 – Equipamen-
tos para Fisioterapia.

Figura 11.34 – Equipamentos 
para Fisioterapia.

Figura 11.35 – Vista Escola 
Hedi Klein.
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Figura 11.36 – Montagem do 
ginásio poliesportivo (Obra 
em andamento).

Figura 11.37 – Atividades 
Projeto Tecer Modas.
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• Piratuba, SC

• Projeto Piratuba Digital 
 
 O Consórcio Machadinho através desse convênio, possibi-
litou a instalação de uma estação repetidora de sinal de telefonia 
e internet sem fio na torre de comunicação da Usina Hidrelétrica 
de Machadinho. O projeto visa a inclusão digital da população de 
Piratuba, e esta torre é parte integrante de um conjunto de 25 
torres que deverão cobrir toda a extensão territorial do municí-
pio.

• Projeto Sustentar - Educação Para o Trabalho
 
 O Projeto Sustentar teve como foco o curso de capaci-
tação em hotelaria. Com o apoio da Prefeitura de Piratuba e o 
Instituto Votorantim, o projeto beneficiou vinte e cinco pessoas 
com idades entre 15 e 29 anos. O curso foi ministrado pelo Se-
nac de Concórdia, SC.
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Figura 11.38 – Palestra do 
Projeto Sustentar.

Figura 11.39 – Aula do Pro-
jeto Sustentar.
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• Zortéa, SC

• Ampliação do Centro Comunitário da Comunidade Duas Pontes
 
 A Comunidade de Duas Pontes localiza-se no acesso 
principal ao município, onde residem 20 famílias, totalizando 
100 pessoas. O projeto possibilitará a melhoria na infraestrutu-
ra do salão, compreendendo: fechamento lateral em alvenaria, 
construção de piso em concreto polido, copa, cozinha, banheiros 
e rede elétrica interna.

• Ampliação do Centro Comunitário da Comunidade Volta Grande

 A Comunidade de Volta Grande localiza-se no interior do 
município, onde residem 22 famílias, totalizando 72 pessoas. O 
projeto prioriza a reforma do salão comunitário a melhoria nos 
banheiros e a construção da casa de carne.
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Figura 11.43 – Vista interna 
do salão processo nivelamen-

to base do piso.

Figura 11.40 – Situação en-
contrada.

Figura 11.41 – Vista fecha-
mento lateral salão comuni-

tário.

Figura 11.42 – Vista copa, 
cozinha em construção.
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        Figura 11.44 – Situação 
Encontrada.

Figura 11.45 – Vista da chur-
rasqueira existente e constru-
ção da casa de carne.

Figura 11.47 – Vista externa 
do salão comunitário em re-
forma.

Figura 11.46 – Vista interna 
da casa de carne em cons-

trução.
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• Projetos Viabilizados com Recursos dos Incentivos Fiscais

• Projeto Plano Anual de Atividades Esportivas – Anita Garibaldi/
SC

 O Consórcio Machadinho através da Machadinho Energé-
tica S.A. (MAESA) repassou recursos através da Lei de Incentivo 
ao Esporte. Este projeto irá atender 100 crianças e adolescentes 
de 07 a 14 anos, alunos regularmente matriculados nas escolas 
públicas dos municípios de Celso Ramos/SC e Abdon Batista/SC, 
em horário extraescolar, utilizando o esporte como ferramenta 
metodológica para  aprimorar a educação. O objetivo é promo-
ver a inclusão social através do esporte como instrumento de 
transformação social.

• Projeto “Campeões da Vida” – Campos Novos/ SC

 O Consórcio Machadinho através da Machadinho Ener-
gética S/A(MAESA),  apoiou através da Lei Rouanet o projeto 
que tem por objetivo a formação e desenvolvimento musical de 
adolescentes carentes da comunidade, oportunizando uma for-
mação 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 mú-
sica.

• Projeto Desenvolvendo Talentos – Concórdia/SC

 O Consórcio Machadinho através da Machadinho Ener-
gética S/A(MAESA),  apoiou através da Lei Rouanet o projeto 
que tem por objetivo a formação e desenvolvimento musical de 
adolescentes carentes da comunidade, oportunizando uma for-
mação 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 mú-
sica.

• Projeto “Música sopro de vida” – Piratuba/SC

 O Consórcio Machadinho através da Machadinho Energé-
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tica S/A (MAESA), apoiou através da Lei Rouanet o projeto que 
tem por objetivo atuar nas áreas de educação social, ambiental 
e formação musical. Serão atendidos adolescentes na faixa etá-
ria de 12 a 17 anos em situação de vulnerabilidade. O projeto 
prevê além da inclusão social a futura qualificação profissional 
desses jovens.

• Projeto “Cinema Itinerante”

 O Consórcio Machadinho através da Machadinho Energé-
tica S/A (MAESA), apoiou através da Lei Rouanet o projeto de 
cinema itinerante, que tem por objetivo levar cultura e diver-
são gratuitas a populações que normalmente não tem acesso 
a cinema e outras formas de entretenimento, cultura e lazer. 
As exibições aconteceram nos municípios lindeiros de Barracão, 
Maximiliano de Almeida, Machadinho, Piratuba, Ipira, Capinzal e 
Zortéa. Ao todo mais de quatro mil pessoas assistiram as ses-
sões, sendo que em cada município foram 5 sessões por dia.

• Livro Cachoeiras

 O Consórcio Machadinho, através da Machadinho Ener-
gética S/A (MAESA), apoiou através da Lei Rouanet este projeto 
que tem por objetivo a publicação de um livro de fotografias 
que proporcione ao espectador o prazer de desfrutar de imagens 
de rara beleza aliado ao conhecimento de um lugar pouco ex-
plorado. O projeto prevê a doação de fotografias ampliadas no 
formato pôster para o acervo dos centros histórico culturais das 
cidades de Campos Novos, Anita Garibaldi, Celso Ramos, Piratu-
ba e Machadinho, que ficam na região onde estão localizadas as 
cachoeiras.

• Livro Caminhos do Sul

 O Consórcio Machadinho, através da Machadinho Ener-
gética S/A (MAESA), apoiou através da Lei Rouanet este projeto 
que se traduz em uma publicação que traça o perfil socioeconô-
mico da Região Sul do país, além dos depoimentos de persona-
lidades regionais sobre a situação atual e a visão de futuro para 
a região. O projeto conta com participação de outros patrocina-
dores entre os quais estão a Tractebel Energia, a Barra Grande 
Energética – BAESA, e Energética Campos Novos – ENERCAN.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 No ano de 2012 o Consórcio Machadinho continuou a 
desenvolver diversas atividades de caráter educativo, sócio-cul-
tural e na área de saúde, reforçando ainda mais seus laços junto 
às comunidades dos municípios lindeiros.
 Conforme verificado ao longo deste capítulo, foram rea-
lizados 22 projetos distribuídos uniformemente entre os muni-
cípios lindeiros. Além desses projetos, merecem destaque ainda 
o Concurso de Redação, que contou com a participação de 700 
redações de 29 escolas; o Programa de Visitas no respectivo 
ano, alcançou a marca superior a 50.000 visitantes.
 Além disso, como parte das comemorações de 10 anos 
da UHE Machadinho, foram promovidas a turnê “Limpando, Cui-
dando e Perfumando a Natureza”, o Prêmio Escola Sustentável, 
a turnê do Projeto Desenvolvendo Talentos, o Concurso de Re-
dação, o show com a banda Roupa Nova, a festividade do ani-
versário (realizada em maio), a turnê do Cinema Itinerante e do 
Projeto Chimarrito e suas Aventuras Na Roda De Chimarrão. 
 Como resultado final das atividades, obteve-se 1475 pu-
blicações nos vários meios de comunicação da região.
biental do Município de São José do Ouro.





1. INTRODUÇÃO

 A concepção teórica e metodológica do Programa de 
Educação Ambiental da Usina Hidrelétrica de Machadinho (PEA) 
se aproxima de uma abordagem transformadora, a qual está 
pautada em uma prática pedagógica crítica e emancipatória. A 
partir de setembro de 2012 começou a ser executada pela Am-
bientalis Engenharia.
 Sua referência legal acolhe as diretrizes e orientações 
da Política Nacional de Educação Ambiental (lei 9.795/99) e do 
Decreto que a regulamenta (Decreto 4.281/02), bem como é re-
ferendada na Instrução Normativa no 02/2012 do IBAMA. Ainda, 
busca alinhamento com demais políticas públicas e instrumentos 
de gestão ambiental, a exemplo do Programa Nacional de Edu-
cação Ambiental e Agricultura Familiar (PEAAF), elaborado pela 
Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente 
– DEA/MMA.
 O objetivo central do PEA é promover a troca e cons-
trução de conhecimentos, habilidades e boas práticas que fa-
voreçam articulações e o desenvolvimento de ações de educa-
ção ambiental junto aos agricultores e às escolas da área de 
abrangência da Usina Hidrelétrica de Machadinho: municípios 
catarinenses de Anita Garibaldi, Campos Novos, Capinzal, Celso 
Ramos, Piratuba, Zortéa, além de Ipira, ainda que este último 
não esteja na área de influência direta do empreendimento e 
municípios gaúchos de Barracão, Machadinho, Maximiliano de 
Almeida e Pinhal da Serra.
 São dois grupos sociais os principais sujeitos da ação 
educativa, o que caracteriza a execução de dois Projetos dire-
cionados no escopo do PEA, sendo: I – os agricultores lindeiros 

EDUCAÇÃO
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a Usina, especialmente, àqueles que apresentam situação so-
cial vulnerável e que foram diretamente impactados pelo em-
preendimento. No sentido de fomentar trocas de experiências 
e a construção de laços de trabalho conjunto, foram envolvidas 
também as instituições de pesquisa, fomento e extensão rural 
que trabalham com esses agricultores; e II – as escolas, enten-
dendo a comunidade escolar como um todo. Entretanto, vale 
ressaltar que as ações de educação ambiental com as escolas 
surgem em caráter não formal, como referência complementar 
às atividades do cotidiano escolar.
 O descritivo das ações previstas no PEA é apresentado 
abaixo, contudo sua execução e definição das atividades espe-
cíficas passam por uma construção conjunta envolvendo priori-
tariamente os respectivos grupos sociais, a partir da percepção 
de cada realidade. Dessa forma, a primeira e estruturante etapa 
de execução do PEA foi o mapeamento participativo de ativos 
e identificação de possibilidades de intercâmbio entre pessoas, 
instituições e organizações representativas, caracterizando um 
diagnóstico socioambiental preliminar, o qual serve também de 
referencial para construção das atividades.
 Os projetos que compõem o PEA são os seguintes:

1.1 PROJETO 1: EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLAS DOS MU-
NICÍPIOS LINDEIROS E SUAS DEMANDAS INDUZIDAS PELA CO-
MUNIDADE

 Seu objetivo é promover ações de caráter não formal, 
voltadas à qualificação e organização dos sujeitos da ação edu-
cativa para construção e implementação de projetos socioam-
bientais nas escolas previamente identificadas. Para tanto, as 
atividades previstas envolvem:
a. Engajamento das secretarias de educação e comunicação, a 
partir de reuniões estabelecidas com os Secretários de Educa-
ção, com o corpo diretivo das escolas e seus professores;
b. Desenvolvimento de atividades sistemáticas nas escolas, com 
apoio técnico-pedagógico integral e baseado na busca, reconhe-
cimento, divulgação, valorização e apoio às experiências que 
buscam enfrentar a problemática socioambiental e melhorar a 
qualidade ambiental e de vida. É construída de forma conjunta 
com cada escola uma agenda anual de atividades, fomentando 
sua inserção nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das esco-
las; 
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c. Participação na “Rede Escolas Sustentáveis”2 , um ambiente 
virtual colaborativo, onde as escolas têm acesso a uma rede so-
cial, em âmbito nacional. Nela existem ferramentas que permi-
tem a discussão de práticas educativas para a sustentabilidade 
escolar, se compartilham experiências e informações que pro-
porcionam acesso a recursos pedagógicos e a colaboração em 
projetos de aprendizagem social;
d. Avaliação do processo educativo, por meio da criação de in-
dicadores de efetividade capazes de aferir os resultados alcan-
çados, servindo como base para elaboração de propostas e tra-
balhos futuros de educação ambiental, sem perder de vista o 
caráter continuado do processo educativo.

1.2 PROJETO 2: EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE AGRICULTORES E 
COMUNIDADE

 Seu objetivo é promover espaços de diálogo que favore-
çam a participação desses atores sociais nos processos de ges-
tão ambiental relacionados às atividades exigidas como condi-
cionantes do licenciamento ambiental. Dentre essas atividades 
destacam-se: preservação dos locais de desova da ictiofauna 
no reservatório da UHE MACHADINHO, bem como as discussões 
sobre os possíveis usos da área do reservatório; discussão so-
bre os aspectos do Código Florestal, envolvendo adequação da 
propriedade rural às normas ambientais, geração de renda de 
forma sustentável na pequena propriedade rural, reserva legal, 
formas correta de obtenção de lenha e demais usos possíveis, 
bem como a proteção de áreas de preservação permanente.
 A estratégia envolve a adoção - e sua consequente ade-
quação às realidades locais - da metodologia de trabalho da Di-
retoria de Educação Ambiental do Ministério de Meio Ambiente 
(DEA/MMA), formulada no escopo do Programa Nacional de Edu-
cação Ambiental e Agricultura Familiar (PEAAF), cujo objetivo é 
contribuir para melhorar a qualidade de vida e a sustentabilida-
de da produção rural do pequeno agricultor, partindo do princípio 
do desenvolvimento rural sustentável. Para tanto, as atividades 
previstas envolvem:

a. Planejamento e articulação dos atores sociais envolvidos: já 
existe um contexto social e de articulação institucional consti-
tuído na região lindeira ao empreendimento, caracterizado por 
um amplo leque de atores associados diretamente à agenda do 

2 Desenvolvido em parceria com a Evoluir Educação para a Sustentabilidade, passando a integrar a 
Rede de Escolas Sustentáveis. Disponível em www.escolasustentaveis.ning.br
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desenvolvimento rural sustentável, com canais de articulação 
– constituídos ou potenciais – junto aos agricultores. É nessa 
dimensão local/regional, tendo espaços formais de articulação 
já instituídos como parceiros prioritários, que se visualiza a es-
tratégia de capilaridade para execução das atividades do PEA, 
especialmente para realização dos “dias de campo”;
b. Realização do Dia de Campo: realizados em área rural, como 
momentos estratégicos sob o aspecto metodológico, estando 
dedicados à articulação, mobilização e qualificação das práticas 
dos atores sociais. A proposta é que tais atividades se configu-
rem enquanto espaços de construção coletiva de saberes – a 
partir de determinados repertórios a serem construídos de for-
ma coletiva – para a elaboração de estratégias de intervenção, 
considerando-se suas especificidades socioespaciais. O objetivo 
desta atividade é favorecer espaços em que os agricultores pos-
sam, a partir da ampliação de suas práticas e da reflexão com-
partilhada acerca das dinâmicas específicas de seu território, 
vislumbrar possíveis sinergias e estratégias conjuntas de desen-
volvimento de ações educativas e de intervenção no contexto da 
Agricultura Familiar. São previstos dois dias de campo distintos;
c. Apoio às ações e aprendizagem: espera-se a emergência de 
demandas formativas a partir das atividades anteriores. Cabe ao 
facilitador, consultor da Ambientalis Engenharia, o papel de fo-
mentar tais demandas, principalmente através do acionamento 
e ativação de parcerias, bem como, favorecer a disponibilização 
de referenciais pedagógicos, constituintes de um banco de da-
dos a ser organizado pelo DEA-MMA, que possam contribuir para 
efetivação da demanda levantada;
d. Avaliação do processo educativo, da mesma forma e com os 
mesmos aspectos previstos no Projeto Educação Ambiental em 
Escolas.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

2.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO EA ESCOLAS 

 No período de 12 de setembro a 31 de dezembro foram 
realizadas atividades de planejamento e mobilização para enga-
jamento das escolas, visitas in loco de aproximação e estabele-
cimento de criação de vínculo local (Figura 12.1 ).
 Nestas visitas foram apresentadas as ferramentas e ati-
vidades previstas no Projeto, bem como sua proposta pedagó-
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gica. Também foram levantados, a partir da realidade local vi-
venciada pela escola, temáticas e possibilidades de trabalho. Tal 
estratégia pretende identificar arranjos de trabalho que sejam 
orgânicos à escola, ou seja, aquelas ações essencialmente mo-
tivadas pela comunidade escolar e que apresentam condições 
estruturais de serem executadas em uma perspectiva de longo 
prazo. É importante destacar que existe ainda a intenção de 
resgatar e buscar a integração das ações de educação ambiental 
já realizadas em anos anteriores pelo empreendedor, uma vez 
que o Programa de Educação Ambiental é uma condicionante do 
licenciamento ambiental, portanto, vem sendo executado desde 
que o empreendimento foi licenciado. Um exemplo é envolver os 
alunos que participaram dos cursos do Programa de Formação 
em Educação Ambiental (PFEA), aproveitando o conhecimento 
construído no sentido de dar oportunidade para que possam ala-
vancar ações práticas.

 Para cada escola visitada foi confeccionado um diário de 
acompanhamento pela consultoria, contendo várias informações 
sobre o contexto escolar, criando um banco de dados com o his-
tórico do processo, o qual serve de referência para o trabalho. 
(Figuras 12.2, 12.3 e 12.4).

Figura 12.1 - Professoras da Escola João To-
nial, Barracão/RS
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Figura 12.2 - Alunos da  
Escola Nossa Senhora da Salete, Ma-
chadinho/RS

Figura 12.3 - Professoras e alunos da 
escola Gildo Begnini, Maximiliano de Al-
meida/RS

Figura 12.4 - Área externa da Escola 
Dom Bosco, Maximiliano de Almeida/
RS
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2.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM AGRICULTORES 

 Foi elaborado um mapeamento das instituições e lide-
ranças locais que atuam com a agricultura familiar na região de 
abrangência do empreendimento. Da mesma forma, foi realiza-
da pesquisa em relatórios da UHMA relativo a outros programas 
ambientais que possam ser associados ao de educação ambien-
tal com agricultores, como ictiofauna, “PACUERA” – Plano de Uso 
e Conservação do Reservatório (PCAU3), recuperação de áreas 
degradadas, dentre outros relevantes.
 Essas atividades visam favorecer articulações que con-
tribuam para o desenvolvimento de atividades de educação am-
biental junto aos agricultores que vivem na área de abrangência 
do empreendimento. Entre os participantes estavam lideranças 
locais e representantes de instituições, tanto do setor público 
quanto privado, que desenvolvem suas ações junto dos agricul-
tores. Da mesma forma, iniciou-se um ambiente de conversas 
que vem favorecendo a articulação e a execução de ações con-
juntas. Nas duas Rodas de Conversa foram levantadas informa-
ções sobre a organização social local, apontamentos de grupos 
sociais prioritários e de temáticas relevantes para o trabalho4. As 
figuras 12.5 e 12.6 mostram momentos das Rodas de Conversa.

3 PCAU – PACUERA: Elaborado anterior a resolução CONAMA 302/02 que instituiu PACUERA como 
instrumento de Gestão para ocupação no entorno dos reservatórios.
4 Planos (Pacuera), nas temáticas: legislação/adequação da propriedade rural; peixe, piracema e con-
servação; pagamentos por serviços ambientais / PSA; usos possíveis das propriedades; desestrutu-
ração familiar; geração de renda; frutíferas/polpa/gastronomia; desenvolvimento; floresta (cultivo, 
recuperação), Áreas de Preservação Permanente/APP, reserva legal; sistemas agroflorestais/SAF; leite 
e erva-mate. 

Figura 12.5 - Participantes da primeira roda de 
conversas Projeto Educação Ambiental Agri-
cultores
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Figura 12.6  Temas levantados 
na Roda de Conversas

2.3. ATIVIDADES COMPLEMENTARES

 As atividades apresentadas a seguir fazem parte da 
agenda da consultoria neste período, tratando de assuntos indi-
retamente relacionados ao PEA. 
 Reunião com equipe Usina Hidrelétrica de Machadinho 
em 9 de agosto de 2012.
• Reunião com Consórcio Machadinho em 24 de setembro de 
2012.
• Participação como convidado no concurso de redação e escolas 
sustentáveis em 30 de outubro de 2012.
• Reunião com equipe Ibama, em 25 de outubro de 2012.
• Participação do 5º aniversário de visitação do Parque Fritz 
Plaumann, em 8 de novembro de 2012.
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3. RESULTADOS

 Quanto ao projeto EA com Escolas, no segundo se-
mestre de 2012 foram realizadas reuniões de trabalho em 52 
escolas, envolvendo seus docentes, secretaria e direção direta 
de cada escola. Na medida em que as ações que foram planeja-
das sejam executadas, o horizonte de trabalho será ampliado. 
Cabe então a definição de resultados baseados em público dire-
tamente abrangido, o que participou diretamente das reuniões 
de trabalho e o público indiretamente abrangido, o beneficiário, 
seja na condição de executor (professor) ou participante (aluno) 
das ações definidas nestas reuniões, sob a responsabilidade da 
direção da escola e da consultoria, que passam a fazer parte da 
agenda escolar.
 O universo de escolas dos 10 municípios abrangidos pelo 
empreendimento hidrelétrico mais o município de Ipira são 65 
escolas. 
 Do total dos 10 municípios abrangidos pela UHE Ma-
chadinho além de Ipira, sete são prioritários e quatro possuem 
sobreposição com outros empreendimentos hidrelétricos. Estes 
são considerados público ou atores sociais secundários, para 
evitar duplicidade de ações sobre o mesmo público beneficiário. 
Dentre os sete municípios prioritários, 100% das escolas foram 
visitadas, totalizando 44 escolas.
 Dentre os quatro municípios secundários, foram visita-
das oito escolas. Em Pinhal da Serra/RS foi visitada a escola São 
Paulo de Tarso; em Anita Garibaldi/SC foram visitadas: Escola 
Municipal José Borges da Silva, Escola Estadual Padre Antônio 
Vieira e Escola Municipal Vila Aliança; em Celso Ramos/SC fo-
ram visitadas: Escola José Cezário Brasil, Escola Linha Ferreira, 
Escola Rafaela Suppi e Escola Santo Antônio. Estes municípios 
por estarem diretamente ligados aos empreendimentos de Barra 
Grande e Campos Novos, estamos atendendo suas necessidades 
através de demandas específicas, levantadas quando das visitas 
da equipe de Educação Ambiental junto as escolas.
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Quadro 12.1 – Relação das escolas de área de abrangência UHE Machadinho atendidas de 
setembro a dezembro de 2012 (parte 1)
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Quadro 12.1 – Relação das escolas de área de abrangência UHE Machadinho atendidas de 
setembro a dezembro de 2012 (continuação)

 Em 2012, a equipe do PEA visitou 100% das escolas da 
área de influência da UHMA, além de Ipira. Foram realizadas 
ações que vão desde a apresentação do Programa e da proposta 
teórico-metodológica, passando pela elaboração do diagnóstico 
participativo e ainda iniciando a construção de agendas de tra-
balho em educação ambiental junto àquelas escolas que já se 
mostraram engajadas no processo educativo. 
 Outro indicador do trabalho junto às escolas provém do 
número de professores convidados para se cadastrarem na rede 
Escolas Sustentáveis5.Foram cerca de 64 professores. Além des-
tes, os 68 participantes do curso PFEA – Programa de Formação 
de Educadores Ambientais, ministrado dentro do Programa de 
Educação Ambiental da Usina, foram convidados a participar da 
mesma rede, totalizando 132 convidados. A previsão é intensi-
ficar o engajamento ao site em 2013, tendo em vista seu po-
tencial cognitivo, uma vez que observou-se que os professores 
acessam o site para consulta, contudo não realizam seu cadas-
tro. 
 Quanto ao projeto EA com agricultores, nas rodas de 
conversas, atividade desenvolvida no projeto EA Agricultores, 
houve 58 presentes, sendo que a primeira, no dia 20 de novem-
bro, contou com 24 e a segunda, em 14 de dezembro, com 34 
participantes. Assim, o objetivo de promover a troca de conheci-
mentos, experiências e boas práticas na agricultura familiar, foi 
atendido.

5 O site escolas Sustentáveis é uma ferramenta dirigida a escolas e que tem como objetivo a criação de 
uma cultura de sustentabilidade, a partir do fortalecimento de hábitos e comportamentos sustentáveis 
na escola, na família e na comunidade. Ao participar da rede, o professor  tem fonte de pesquisa de 
conteúdos para suas atividades escolares também pode dar visibilidade às suas boas práticas.
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 Ainda neste projeto, o processo de mapeamento e mo-
bilização dos agricultores, das instituições e representações de 
lideranças foi realizado no período previsto. O engajamento pro-
posto aqui, visando identificar as experiências locais, definir e 
conhecer os atores institucionais e comunitários para planejar 
de forma compartilhada as ações de educação ambiental com 
os agricultores, sinaliza um dos principais resultados alcançados 
até aqui. Nas duas Rodas de Conversa, houve momentos de 
troca de experiências e informações que vem favorecendo a ar-
ticulação entre esses atores sociais, os quais atuam em regiões 
e temáticas coincidentes, contudo, não haviam tido até então a 
oportunidade de conversar e pensar ações em conjunto.
 O quadro a seguir apresenta indicadores que refletem o 
quantitativo das ações desenvolvidas de setembro a dezembro 
de 2012, tanto com escolas quanto com agricultores.

Quadro 12.2 – Público direto e indiretamente abrangido pelo Programa de Educação Am-
biental da UHE Machadinho - Projeto Escolas e Agricultores
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 Assim, o Programa de Educação Ambiental da UHMA ob-
teve, no segundo semestrede 2012, 378 pessoas diretamente 
abrangidas e suas atividades, nos projetos de educação ambien-
tal em escolas e educação ambiental com agricultores. Ainda, no 
projeto com as escolas, considera os professores e alunos das 
escolas visitadas como indiretamente abrangidos, sendo 757 e 
9646, respectivamente. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O engajamento de instituições federais como o Ministério 
de Meio Ambiente, a EMBRAPA, os Sindicatos de Trabalhadores 
Rurais, Secretarias Municipais de Agricultura e Meio Ambiente, 
ONGs locais e demais representações das lideranças dos agri-
cultores, mostraram muita receptividade à proposta de traba-
lho. A possibilidade de desdobrar o Plano Nacional de Educação 
Ambiental para Agricultores Familiares, proposto pelo Ministério 
do Meio Ambiente, por meio deste projeto, é considerada um 
aspecto positivo, assim como a valorização do diálogo, sendo um 
novo ciclo que não rompe com os anteriores, é considerado um 
aspecto positivo. A perspectiva de trabalhar as políticas públicas 
neste Projeto, integradas às condicionantes ambientais deste 
empreendimento, seguramente, apresenta inovação na forma e 
comprometimento da empresa com a educação ambiental.
 É possível perceber indicativos de que construir ações 
conjuntas é visto com bons olhos, uma vez que respeita e con-
sidera a realidade vivenciada pelos agricultores e pelas escolas. 
Da mesma forma, a metodologia, a qual busca promover inter-
câmbio e trocas de experiências, está contribuindo para promo-
ver aproximações entre as instituições e comunidades locais. 
O aprendizado pessoal, a partir da experiência do outro, tam-
bém é um aspecto apontado como relevante, fato que aponta a 
contribuição do PEA para o desenvolvimento de habilidades e a 
construção de conhecimentos numa perspectiva crítica, trans-
formadora e emancipatória da educação ambiental.
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 O reconhecimento das ações do PEA desenvolvidas até 
então, demonstra certa inserção e respaldo do trabalho no cená-
rio local e regional abrangido pelo empreendimento. Da mesma 
forma, tal referência sugere um indicador de que os princípios 
e diretrizes preconizadas na Política Nacional de Educação Am-
biental, bem como na IN 02/2012/IBAMA, estão sendo referen-
dados por intermédio do PEA.
 Dessa forma, a construção de uma identidade da educa-
ção ambiental no contexto do licenciamento da UHMA ganha o 
devido e necessário tempo para se referendar e se resignificar 
em sua prática reflexiva, engendrando um legítimo processo de 
construção da cidadania.



1. INTRODUÇÃO

 O presente capítulo apresenta a relação de fatos relacio-
nados a diversas ações que são relevantes do ponto de vista da 
gestão ambiental e social do aproveitamento.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 No âmbito de fatos relevantes desenvolvidos pelo Con-
sórcio da UHE Machadinho, merecem destaques os seguintes 
projetos:

2.1 SALVAMENTO DA FLORA E PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO
 
 Trata-se de uma atividade remanescente da fase de im-
plantação do aproveitamento e abrange o Projeto Nascentes 
com o título: “Conservação e Melhoria da Qualidade da Água no 
Município de Machadinho, RS”. Tem por objetivo conscientizar a 
população em forma geral, com intervenções progressivas nas 
micro bacias do município de Machadinho, cujas drenagens, em 
sua totalidade, são canalizadas para a calha do rio Uruguai. 
 Esse projeto está sendo desenvolvido na micro bacia for-
mada por nascentes da comunidade São Caetano, e sequencial-
mente serão trabalhadas as demais comunidades, até completar 
toda a rede municipal. Como resultado, espera-se a extrapola-
ção 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 

FATOS 
RELEVANTES13
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Figura 13.1 -  Preparo do solo para o plantio 
de espécies nativas- Propriedade de Anacleto 
Pieri

espécies nativas, para atender a legislação vigente enquanto 
que nas áreas de infiltração estão sendo implantados sistemas 
agro-florestais. 

• Intervenções para proteção e restauração de nascente: Com 
o objetivo de isolar as áreas ao redor das nascentes (saídas de 
água dos lençóis) para garantir uma preservação permanente 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 27 propriedades cadastradas. 
 No ano de 2012 foram 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 ob-
jetivo da atividade é recuperar a capacidade de infiltração e ar-
mazenamento da água no perfil do solo, nas áreas de abasteci-
mento dos lençóis de água através da implantação de Sistemas 
Agroflorestais – SAF, com Erva Mate Cambona 4. 
Grande parte desta meta foi executada e foram implantados er-
vais arborizados na quantidade de 22,35 ha, faltando 4,65 ha 
que está programado para abril a julho de 2013.
Estão sendo implantados sistemas agros florestais de longa ro-
tação, com espécies nativas selecionadas (características: facili-
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tadoras, produção econômica, raízes profundas, pouco consumo 
d’água, etc.). 
 Foi priorizado o SAF da erva-mate cambona-4, pois este 
sistema além da proteção do solo nas áreas de infiltração pro-
move a geração de renda e emprego nas propriedades rurais, 
além do fornecimento de matéria prima para a agroindústria, 
geradora de empregos também na cidade. Os resultados espe-
rados são: aumentar a produção de água das nascentes, com in-
cremento na rentabilidade nas propriedades (em média de 18%) 
pela implantação de sistemas agroflorestais.Todo este processo 
é acompanhado através do convenio da Embrapa, na qual presta 
todo o apoio técnico para o desenvolvimento deste sistema.

Figura 13.2 – Implantação de SAF´s de Erva 
Mate- nas áreas de Infiltração – Propriedade 
de Caetano Fortunatti
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Figura 13.3 – SAF de Erva Mate- com 6 
anos de idade. Propriedade de Lorenço 
Pieri

Figura 13.4 -  Medição da produção 
anual das espécies arbóreas- Proprieda-
de de Roberto Pieri

Figura 13.5 – Medição da produção 
anual da Erva Mate sombreada- Pro-
priedade de Roberto Pieri



USINA HIDRELÉTRICA MACHADINHO
FATOS RELEVANTES 199

 

• Sistema Agroflorestal de Erva Mate - Cambona 4: O Siste-
ma Agroflorestal - SAF- compreende o consórcio da erva mate 
com outras espécies florestais nativas para sombreamento, 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 atividade 
agroindustrial com sustentabilidade ambiental e econômica que, 
usada como alternativa de diversificação do uso da terra na pro-
priedade familiar é um fator de geração de emprego e renda no 
meio rural.
 Participam do projeto cerca de 90 produtores rurais do 
município de Machadinho, sendo que cada um implantou de 1 a 
8 ha e atualmente tem-se uma área de 160 ha. 
 A implantação do SAF com erva-mate Cambona 4 terá 
a distribuição de espécies florestais nativas em um hectare de 
acordo com os dados apresentados na Tabela 13.1.

Tabela 13.1 – Distribuição de Espécies Florestais Nativas em um Hectare

• Resultados

a) Geração de renda: Nos plantios realizados a partir de 2001 
com o Sistema Agroflorestal Cambona 4, nas propriedades de 
Machadinho (com 3 a 7 anos de idade), foram levantados os 
indicadores apresentados na tabela 13.2 a seguir. 
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Tabela 13.2 – Indicadores Técnicos e Econômicos do SAF – CAMBONA 4

• Expansão Regional do SAF/Cambona 4: Em 2012, foi execu-
tado um trabalho de divulgação do Sistema Agroflorestal para 
outros municípios e regiões em eventos como a Expodireto 2012 
em Não-me-toque e eventos regionais onde a APROMATE tem 
participado. 
 Através de excursões, o projeto recebeu cerca de 120 
pessoas visitantes, produtores, representantes de indústrias, 
técnicos, profissionais de Universidades para conhecerem os re-
sultados técnicos e econômicos do sistema agroflorestal em Ma-
chadinho. 

2.2 PROGRAMA ECOA – EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA AMBIENTAL

 O Programa ECOA é uma iniciativa nacional de promo-
ção da participação comunitária para a construção de sociedades 
sustentáveis.
 Foi desenvolvido em Piratuba, SC e Maximiliano de Al-
meida, RS em parceria com o Instituto Alcoa – IA e o Centro 
Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Susten-
tável – CIEDS, instituição que operacionaliza o Programa com o 
comprometimento de promover o desenvolvimento Sustentável, 
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por meio de ações em redes que valorizem o empoderamento do 
indivíduo, de grupos e comunidades.
 Abaixo são apresentados os registros do Programa na 
região vizinha ao empreendimento.

• 30 atividades realizadas junto a comunidade (Atividades Lúdi-
cas, Oficinas, 
Palestras, Eventos, Cursos, etc.) 
• Rede ECOA com mais de 10 instituições locais + comunidade
• Cerca de 2.000 pessoas diretamente mobilizadas 
• Plano de Ação já elaborado e 2 ações realizadas

• Curso de Agentes Ambientais: O Curso de Agentes Ambientais 
tem o objetivo de formar e capacitar representantes do poder 
público, sociedade civil organizada, associações livres, lideran-
ças comunitárias, iniciativa privada e outros atores comprome-
tidos com a questão ambiental e a qualidade de vida em suas 
diferentes áreas de atuação e que se identifiquem com o Pro-
grama e possam ser multiplicadores dessa iniciativa que visa 
gerar benefícios para todas as pessoas e instituições envolvidas 
no processo.
 Desde que iniciou o curso já abordou temáticas ligadas à 
percepção ambiental e também educação comunitária. As aulas 
são dinâmicas, onde cada um expõe o seu conhecimento para 
efetuar um melhor trabalho a favor do meio ambiente. 
 O encerramento e diplomação do curso de Agentes Am-
bientais de Maximiliano de Almeida e Piratuba aconteceu no dia 
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19 de abril de 2012, na Casa de Cultura Avelino Benin, em Maxi-
miliano de Almeida, SC. Ao todo, foram capacitados 30 Agentes 
Ambientais.
 Os novos agentes têm por objetivo e tarefa demonstrar 
que o homem não é um ser absoluto de seu meio, mas um mero 
protagonista, o qual apesar da capacidade de raciocínio, não é 
capaz de prever os efeitos de seus atos, causando os diversos 
problemas ambientais no planeta e na própria espécie.
 Cabe agora a estes agentes reduzir os efeitos através 
de ações implantadas junto as comunidades e a população em 
geral.

Figura 13.8 - Diplomação dos Agentes 
Ambientais

Figura 13.9 – Entrega dos diplomas aos Agen-
tes Ambientais
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2.3 DEBATES SOBRE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE NA SEMAS 
2012

 Os Consórcios Machadinho e Itá, a Tractebel Energia e 
a Amulbi - Associação dos municípios lindeiros a barragem de 
Itá, promoveram em outubro de 2012 mais uma edição da Se-
mana de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas 2012). A 
programação foi realizada de 12 a 14 de outubro no Centro de 
Eventos de Piratuba, SC, reforçando o objetivo de discutir temas 
que possam contribuir com a evolução da sociedade no que diz 
respeito 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. As 
palestras aprofundaram temas como as “Perspectivas Rio+20” e 
questões ambientais , recursos hídricos, saneamento e gestão 
publica. Também foi promovido o Seminário Regional do Plano 
Sustentabilidade para a Competitividade da indústria Catarinen-
se do sistema FIESC, com diversas explanações e projetos de 
sucesso.
 Foram realizadas duas oficinas com os temas: Agroturis-
mo e a Administração Financeira para empresas Familiares Ru-
rais. Além disso, tiveram apresentações culturais com a orques-
tra Sinfônica de Concordia, SC, com a Apae de Concordia e com 
o Grupo Aldeia Teatral de Machadinho, RS. Para o fechamento 
do evento foi promovido um show nacional, com a banda Roupa 
Nova, como parte dos eventos comemorativos dos 10 anos da 
Usina Hidrelétrica Machadinho.
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Figura 13.10 – Seminário Regional do 
Plano Sustentabilidade para a Compe-
titividade da indústria Catarinense

Figura 13.12 – Palestras

Figura 13.11 – Público no Seminário Re-
gional do Plano Sustentabilidade para a 
Competitividade da indústria Catarinen-
se
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Figura 13.13 - Grupo Aldeia Teatral de Macha-
dinho

2.4  CENTRO DE REFERENCIA EM DESENVOLVIMENTO SUSTEN-
TÁVEL COMPLETA UM ANO

 O Centro de Referência em Desenvolvimento Sustentável 
(CRDS) foi construído através de uma parceria entre o Consorcio 
Machadinho, Tractebel Energia, Instituto Alcoa e a prefeitura do 
Município de Piratuba. 
 A estrutura do prédio foi construída evitando desperdí-
cios e danos ao meio ambiente. Os tijolos são ecológicos, a agua 
vem da captação da chuva, as janelas são grandes e em quanti-
dade suficiente para garantir a economia de energia elétrica.
 No mês de maio o CRDS completou um ano e atualmente 
atende mais de 60 crianças. Dentre as atividades desenvolvidas 
está a fabricação de detergente e sabão com o reaproveitamen-
to de óleo de cozinha. Além disso, também é executado o pro-
jeto “Horta Orgânica”, artesanato, com a confecção de sacolas 
e estojos a partir de banners usados e a culinária saudável com 
o melhor aproveitamento dos alimentos, onde estiveram partici-
pando deste evento, 26 pessoas. 
 O crescimento do Centro de Referência em Desenvol-
vimento Sustentável é notado pela implantação de novos pro-
jetos, como a utilização da água da chuva, aproveitamento da 
energia solar e implantação do viveiro de mudas. Projetos que 
visam a sustentabilidade no ambiente de ensino.
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Figura 13.14 – Trabalhos manuais rea-
lizados

Figura 13.16 - Projeto Horta Orgânica

Figura 13.15 – Produtos Artesanais
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2.5 1º CIRCUITO DAS AGUAS EM PIRATUBA

 Nos dias 20 a 22 de março de 2012, o Centro de Refe-
rencia em Desenvolvimento Sustentável promoveu o 1º Circuito 
das Águas no município de Piratuba em comemoração ao Dia da 
Água.
 O Centro de Referencia é um Instituto de ensino que 
trata da formação social e ambiental de crianças e adolescen-
tes. Recebeu os alunos de escolas de Piratuba e Ipira, os quais 
conheceram equipamentos como os Biofiltros, que consistem no 
tratamento de água através de raízes de plantas, o “Carneiro 
Hidráulico” que é um equipamento utilizado para bombear água 
utilizando energia própria, sem eletricidade e o Aquecedor Solar 
construído com garrafas PET e tubos de PVC. Aprenderam tam-
bém sobre o aproveitamento de agua da chuva.
 O Circuito foi realizado através da parceria entre o Cen-
tro de Referencia em Desenvolvimento Sustentável e Prefeitura 
Municipal, Consórcio Lambari, Epagri e Ecoa.

Figura 13.17 - Grupo Aldeia Teatral de Macha-
dinho
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Figura 13.18 - Diplomação dos Agentes 
Ambientais

2.6 VISITA DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDRO-
GRÁFICA DOS RIOS APUAÊ – INHANDAVA 

 No mês de junho de 2012, o Comitê de Gerenciamento 
das Bacias Hidrográficas dos Rios Apuaê – Inhandava realizou 
uma das suas reuniões itinerantes, com a participação dos seus 
12 integrantes que visitou a Usina Hidrelétrica de Machadinho. 
O objetivo desta visita foi conhecer um dos pontos de monito-
ramento de qualidade da água superficial do reservatório e os 
métodos utilizados pela equipe local da Usina para o acompa-
nhamento deste monitoramento. As informações adquiridas irão 
ajudar na elaboração de melhorias no Plano.
 O comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica Apuaê 
– Inhandava é um dos nove comitês situados na área de abran-
gência da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai e visa participar do 
gerenciamento dos recursos hídricos na área da bacia. A Usina 
Hidrelétrica de Machadinho e a Usina Hidrelétrica Barra Grande 
possuem assentos como usuários do setor de Geração de ener-
gia.
 Além da Usina Machadinho foram visitadas as obras de 
transposição do Rio Cravo, em Erechim, RS e o encontro dos 
Rios Apuaê e Rio dos Peixes, no município de Centenário, RS. 
Também visitou o município de Paim Filho, RS, para conhecer 
mais sobre a Canoagem Ecológica que se tornou um evento ofi-
cial do município.
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Figura 13.19 – Visita do Comitê de Bacia 
Inhandava

Figura 13.20 - Visita do Comitê de Ba-
cia Inhandava
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2.7 MUDANÇA DE NOME DA UHE MACHADINHO
 
 Dia 23/11/2012 ocorreu em Brasilia junto ao hotel Royal 
Tulip Brasilia, evento em homenagem ao Eng. Carlos Ermirio de 
Moraes falecido em 18/08/2011, ocasião em que era o Presiden-
te do Conselho de Administração da Votorantim. A homenagem 
contou com a participação de todos os sócios da MAESA e do 
Consórcio Machadinho, autoridades convidadas e da familia Er-
mirio de Moraes. Fez uso da palavra em nome da família o Eng. 
José Roberto Ermirio de Moraes, irmão de Carlos, e o Diretor 
Presidente da Vale, Murilo Ferreira. A presidente de República 
federativa do Brasil, Dilma Rousseff, redigiu mensagem que na 
ocasião foi  lida pelo protocolo após exibição de filme sobre a 
UHMA. A homenagem do Setor Elétrico foi através de descer-
ramento de Placa relacionada com a UHMA que foi rebatizada 
com o nome Usina Hidrelétrica Machadinho – Carlos Ermírio de 
Moraes. Pela TBLE participaram o DP Eng. José Carlos Cauduro 
Minuzzo e do gerente da UHMA Roberto Luiz Deboni. 

Figura 13.21 - Marcia, esposa de Carlos Ermi-
rio de Moraes na homenagem em Brasilia.
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Figura 13.22 – Eugenio, filho do homenagea-
do, juntamente com os representantes do Con-
sórcio Machadinho e empresas consorciadas.

2.8 1º PAINEL ALCOA E COMUNIDADE

 Com o objetivo de expor a população local da região do 
entorno da Usina Hidrelétrica Machadinho, a ALCOA em parceria 
com o Consórcio Machadinho, realizou em 2013 o 1º Painel AL-
COA e Comunidade, apresentado os principais projetos realiza-
dos e apoiados pelo Instituto.
 Ao todo, foram realizados 16 projetos em parceria com 
o Consórcio Machadinho, Tractebel, Prefeitura e Instituições, no 
período compreendido entre 2008 e 2012, dos quais podemos 
destacar os seguintes projetos no período de 2012:

- Reforma e adequação do Hospital São José – Maximiliano de 
Almeida, RS
- Doação de equipamentos de fisioterapia – Ipira, SC
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Figura 13.23 – Apresentação dos pro-
jetos no 1º Painel ALCOA e Comunida-
de

Figura 13.24 – Apresentação dos proje-
tos no 1º Painel ALCOA e Comunidade

Figura 13.26 – Apresentação dos proje-
tos no 1º Painel ALCOA e Comunidade

Figura 13.25 – Apresentação dos pro-
jetos no 1º Painel ALCOA e Comunida-
de
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