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INTRODUÇÃO

O presente Relatório tem como objetivo fundamental apresentar, de modo sis-
temático e de fácil compreensão a todas as partes interessadas, as atividades desen-
volvidas no ano de 2016 na área de gestão ambiental, sociopatrimonial e de relacio-
namento com a sociedade, referentes à operação da Usina Hidrelétrica Machadinho, 
conforme condicionante 2.5 da Renovação da Licença de Operação Nº 160/2001, 
emitida em 2001 e renovada em 25 de julho de 2014.

Por partes interessadas entende-se, primordialmente, o Poder Público, expres-
so pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente responsável 
pelo licenciamento da Usina Hidrelétrica Machadinho. Cabe ao Poder Público a função 
de controlar, monitorar e fi scalizar as ações que interferem nos recursos naturais.

Além de cumprir as exigências do licenciamento junto ao Poder Público, o Con-
sórcio Machadinho pretende, através deste Relatório, compartilhar as informações a 
respeito da gestão ambiental e sociopatrimonial desenvolvidas pela Engie com outras 
partes interessadas, principalmente localizadas na sua área de infl uência do empre-
endimento

Cabe ressaltar ainda que a Usina Hidrelétrica Machadinho desenvolve suas ati-
vidades com base no seu Plano de Gestão Ambiental e Sociopatrimonial Corporativo 
- PGASP, e que tem certifi cado seu Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Meio 
Ambiente, segundo os padrões da NBR ISO 9.001, 14.001 e OHSAS 18001.

Importante esclarecer que atividades da Usina Hidrelétrica Machadinho como o 
monitoramento das águas superfi ciais, monitoramento e manejo da ictiofauna, mo-
nitoramentos de hidrossedimentologia, de climatologia, de hidrologia e de sismologia 
são desenvolvidas em conjunto com a Usina Hidrelétrica Itá, já que se tratam de 
aproveitamentos localizados em áreas contíguas na bacia hidrográfi ca do rio Uruguai 
e ambas operadas pela Engie. A gestão integrada desses programas representa uma 
série de vantagens não só em termos práticos quanto à sua operacionalização, mas 
principalmente em relação aos resultados mais consistentes, aspectos evidenciados 
no 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 Sociedade
Parte IV – Condicionantes



SUMÁRIO
Gestão Ambiental.................................................................01

1 MONITORAMENTO CLIMÁTICO.........................................................................................01
2 MONITORAMENTO SISMOLÓGICO....................................................................................07
3 MONITORAMENTO HIDROSEDIMENTOLÓGICO..................................................................11
4 MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS...................................................................17
5 MONITORAMENTO DAS ICTIOFAUNA.................................................................................38
6 MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO.....................................................................46
7 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E APP.................................................................48

Gestão Patrimonial...............................................................53

8 GESTÃO SOCIOPATRIMONIAL...........................................................................................53

Relacionamento e Comunicação 
com a Sociedade..................................................................59

9 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE..............................................................................59
10 EDUCAÇÃO AMBIENTAL...................................................................................................73

Condicionantes....................................................................84

Condições Gerais......................................................................................................84
Condições Específi cas...............................................................................................85



Coordenação

Roberto Pizzato
Gerente do Consórcio Machadinho

Airton J. Morganti Jr.
Administrador do Consórcio Machadinho

Diego Collet
Gerente Regional das Usinas Hidrelétricas do Rio Uruguai -
Engie Brasil Energia

Christiano Dalosto Pase
Gerente da Usina Hidrelétrica Machadinho - Engie Brasil 
Energia

José Lourival Magri
Gerente de Meio Ambiente e Responsabilidade Social -
Engie Brasil Energia

Sérgio Luiz de Souza 
Coordenador de Meio Ambiente das Usinas Hidrelétricas 
Itá, Machadinho e Passo Fundo - Engie Brasil Energia

Cid lonceck
Técnico Ambiental das Usinas Hidrelétricas do Rio Uruguai 
- Engie Brasil Energia

Gilnei Minella
Técnico Ambiental das Usinas Hidrelétricas do Rio 
Uruguai - Engie Brasil Energia

Anderson Martins
Analista sociopatrimonial Coorporativo - Engie Brasil 
Energia

Daisy de Souza Amaral
Assistente sociopatrimonial - Coorporativo 
Engie Brasil Energia

Carlos Cesar Schimitt da Luz
Técnico do patrimonio imobiliário - Coorporativo 
Engie Brasil Energia

Grasiela Fagundes Minatto Cardoso
Analista de Meio Ambiente Coorporat1vo
Engie Brasil Energia

José Vicente Miranda Rescigno
Coordenador de Planejamento Hidroenergético 
Engie Brasil Energia

Revisão e Organização

Consultoria Externa



 1

UHE MACHADINHO Relatório Anual 2016

ESTÃO 
MBIENTAL

1Monitoramento Climático

1.1 INTRODUÇÃO

O Monitoramento Climático visa avaliar as condições do clima na área da Usina Hidrelétrica de Machadinho e os 

eventuais impactos do reservatório no clima local. Estudos sobre a infl uência do reservatório da UHE Machadinho no clima 

local vêm sendo realizados desde 1999.

1.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Para a compreensão do clima local foram analisados os sistemas atmosféricos que atuaram no sul do Brasil durante 

o ano de 2016, e suas interferências nos elementos do clima, na área de infl uência da UHE Machadinho.

Além da variabilidade das condições de tempo verifi cada a partir da atuação dos sistemas e fenômenos atuantes no 

sul do Brasil foram monitorados dados diários das estações meteorológicas automáticas de Barragem Itá, Celso Ramos, 

Concórdia e Barragem Machadinho, cujas informações sobre localização (latitude/longitude) e altitude são apresentadas na 

Tabela 1.1 e Figura 1.1. Também aparecem as estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) de 

Campos Novos e Chapecó cujas séries históricas foram obtidas para fi ns de comparações. 

Tabela 1.1 Informações das estações meteorológicas utilizadas no estudo

Estação Latitude Longitude Altitude (m) Município Início de Operação

Barragem Itá Engie 6982526.3 m S 362528.0 m E 427,4 Itá 2000

Celso Ramos Engie 6943185.4 m S 467252.9 m E 756,0 Celso Ramos 2000

Concórdia Engie 6978499.6 m S 401772.7 m E 585,0 Concórdia 2000

Barragem Machadinho Engie 6955777.1 m S 421405.8 m E 775,0 Piratuba 2009

Chapecó INMET 7000359.1 m S 340406.9 m E 679,0 Chapecó 1992

Campos Novos INMET 6971459.2 m S 480224.0 m E 946,0 Campos Novos 1992

Figura 1.1 Localização das estações meteorológicas

As estações meteorológicas do INMET de Cam-

pos Novos e Chapecó foram utilizadas para o período de 

janeiro de 1992 a dezembro de 2016 pois contêm dados 

que são representativos da área de infl uência da UHE 

Machadinho para as seguintes variáveis: precipitação; 

temperatura máxima, mínima e média; amplitude tér-

mica; e umidade relativa do ar estimada.

Para a verifi cação de possíveis anomalias climá-

ticas mensais no decorrer de 2016, esses dados foram 

comparados com informações das estações meteoroló-

gicas automáticas de Barragem Itá, Concórdia, Celso 

Ramos e Barragem Machadinho no período de janeiro a 

dezembro de 2016, para as mesmas variáveis.
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Para melhor entendimento do comportamento espacial da precipitação da área de infl uência na UHE Machadinho 

foram elaborados mapas mensais de chuva, utilizando dados das estações meteorológicas automáticas de Barragem Itá, 

Celso Ramos, Concórdia e Barragem Machadinho, além de dados das estações pluviométricas localizadas na área da bacia 

de captação da Usina. A análise levou em consideração a dinâmica mensal dos sistemas de tempo instável e o comporta-

mento da precipitação não só na área, como também no sul do Brasil.

Na comparação dos dados para avaliar as condições climáticas dos períodos pré e pós-enchimento do reservatório 

(respectivamente, janeiro de 1992 a dezembro de 2000 e janeiro de 2002 a dezembro de 2016) foram utilizadas médias 

mensais e anuais de ambos os períodos. As estações do INMET Campos Novos e Chapecó foram utilizadas para a realização 

dessa comparação.

A seleção das estações do INMET e das automáticas a serem comparadas foi estabelecida de acordo com a proxi-

midade entre elas: Celso Ramos e Barragem Machadinho foram comparadas com a estação de Campos Novos; enquanto 

Barragem Itá e Concórdia foram comparadas com a estação de Chapecó, como pode se ver no mapa da Figura 1.1. 

A estação de Celso Ramos apresentou falhas nas medições de temperatura, amplitude térmica e umidade relativa 

do ar em 2016 e, por isso, seus dados não foram utilizados nessa avaliação.

1.3 RESULTADOS

1.3.1 Dados Monitorados

• Precipitação
Os sistemas de tempo instável responsáveis pela distribuição das chuvas ao longo do ano no sul do Brasil são as 

frentes frias, a convecção, os cavados e as baixas pressões à superfície, tendo como suporte nas instabilidades, os jatos 

(ventos fortes em altitude), vórtices ciclônicos e os cavados em altitude. Naturalmente, existe o efeito da sazonalidade 

na atuação de cada sistema atmosférico; assim a convecção é própria do verão e, as frentes frias, com atuação mais 

continental, no outono e no inverno. Este efeito é também sentido no deslocamento dos sistemas de alta pressão, que é 

Figura 1.2 - Totais mensais de precipitação em 2016

Tabela 1.2 - Totais mensais de precipitação em 2016 

Precipitação

Mês Celso Ramos Concórdia Itá Machadinho

Janeiro 201,0 111,0 122,4 134,1

Fevereiro 342,6 201,7 134,1 158,0

Março 219,0 243,8 113,0 204,5

Abril 125,6 97,3 75,4 100,6

Maio 172,6 163,1 173,4 133,1

Junho 40,2 47,8 14,5 27,9

Julho 140,6 65,8 44,7 111,8

Agosto 147,2 159,8 135,9 140,7

Setembro 118,6 80,8 52,8 77,7

Outubro 295,2 226,6 164,3 237,0

Novembro 109,6 80,8 76,5 116,1

Dezembro 151,8 172,2 145,0 155,2

predominantemente marítimo no verão e continental 

no inverno. Cada sistema atmosférico dentro da sua 

sazonalidade traz, para a área de infl uência da UHE 

Machadinho, condições distintas de tempo que inter-

ferem no clima local, verifi cado pelo comportamento 

dos elementos climáticos, obtidos nas estações mete-

orológicas (Tabela 1.2). Entretanto, existem forçantes 

externas à dinâmica regional que modifi cam, às vezes 

signifi cativamente, as condições de tempo regional e 

local. Os fenômenos El Niño e La Niña, assim como 

os bloqueios atmosféricos, atuam como forçantes na 

modifi cação climática do sul do Brasil.

A Tabela 1.2 mostra os dados de médias men-

sais para as quatro estações climatológicas estudadas 

e a Figura 1.2 ilustra a variação desses dados em for-

ma de gráfi co.

Observando o gráfi co da Figura 1.2, nota-se 

que a chuva é bastante heterogênea ao longo do ano, 

apresentando leve tendência de redução nos meses 

de inverno e aumento nos meses de verão.

A sequência de mapas a seguir, mostra a espa-

cialização dos dados de chuva para estações pluvio-

métricas inseridas na área de infl uência da Barragem 

Machadinho.
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Figura 1.4 - Total de precipitação - Fevereiro de 2016

Figura 1.5 - Total de precipitação - Março de 2016 Figura 1.6 - Total de precipitação - Abril de 2016

Figura 1.3 - Total de precipitação - Janeiro de 2016

Figura 1.7 - Total de precipitação - Maio de 2016 Figura 1.8 -  Total de precipitação - Junho de 2016

A sequência de mapas a seguir, mostra a espacialização dos dados de chuva para estações pluviométricas inseridas 

na área de infl uência da Barragem Machadinho. Como os dados para interpolação das chuvas em toda a área de concentra-

ção da bacia são obtidos da Agência Nacional de Águas, só foi possível gerar os mapas até o mês de agosto, pois os dados 

dos meses seguintes ainda não foram disponibilizados pela agência.
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Figura 1.4 - Total de precipitação - Agosto de 2016

Figura 1.5 - Total de precipitação - Setembro de 2016 Figura 1.6 - Total de precipitação - Outubro de 2016

Figura 1.3 - Total de precipitação - Julho de 2016

Figura 1.7 - Total de precipitação - Novembro de 2016 Figura 1.8 -  Total de precipitação - Dezembro de 2016
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• Temperatura do Ar

A temperatura do ar é avaliada para valores médios, máximos e mínimos diários. Em cada mês são calculadas as mé-

dias desses parâmetros. Nas Figura 1.9 à Figura 1.11 e nas Tabelas 1.3 a 1.5 são apresentadas as variações de temperatura 

ao longo de 2016 para as quatro estações avaliadas. Foram utilizados dados de Chapecó para realizar o preenchimento de 

falhas da estação de Itá para nos meses de abril e maio por ser a estação mais próxima de Itá. 

Figura 1.9 - Gráfico das médias mensais de temperatura 
máxima em 2016

Figura 1.10 - Gráfico das médias mensais de temperaturas 
médias em 2016

Figura 1.11 - Gráfico das médias mensais de temperaturas 
mínimas em 2016

Temperatura máxima média (°C)

Mês Celso Ramos Concórdia Itá Machadinho

Janeiro - 30,9 31,9 33,1

Fevereiro - 30,1 31,0 31,4

Março - 27,2 28,5 28,1

Abril - 28,3 27,3 29,1

Maio - 20,2 19,5 21,2

Junho - 16,4 16,7 17,6

Julho - 20,8 20,5 21,8

Agosto - 21,9 22,2 22,3

Setembro - 24,0 24,7 24,5

Outubro - 25,8 26,5 26,2

Novembro - 28,3 29,2 29,0

Dezembro - 28,7 29,5 29,4

Tabela 1.3 - Médias mensais de temperatura máxima em 2016

Temperatura média (°C)

Mês Celso Ramos Concórdia Itá Machadinho

Janeiro - 24,4 24,9 25,2

Fevereiro - 23,8 24,0 24,3

Março - 21,0 21,3 21,3

Abril - 21,3 21,7 21,6

Maio - 14,8 14,8 14,5

Junho - 10,6 10,8 11,0

Julho - 13,5 13,5 14,0

Agosto - 15,1 15,4 15,4

Setembro - 16,2 16,6 16,5

Outubro - 19,0 19,4 19,2

Novembro - 20,6 21,4 21,1

Dezembro - 22,3 22,9 22,8

Tabela 1.4 - Médias mensais de temperaturas médias em 2016

Tabela 1.5 - Médias mensais de temperaturas mínimas em 2016

Temperatura mínima média(°C)

Mês Celso Ramos Concórdia Itá Machadinho

Janeiro - 19,0 19,5 19,6

Fevereiro - 20,1 19,7 20,2

Março - 16,5 16,5 16,6

Abril - 16,6 18,3 17,0

Maio - 10,9 11,8 11,4

Junho - 6,7 7,1 6,9

Julho - 8,4 8,9 8,1

Agosto - 10,1 10,8 10,5

Setembro - 9,5 10,2 10,1

Outubro - 13,5 13,8 13,9

Novembro - 14,2 13,7 14,9

Dezembro - 17,1 17,7 17,8

A partir da análise dos gráfi cos é possível perce-

ber que na região estudada as estações do ano são bem 

defi nidas pelas temperaturas, havendo uma clara redu-

ção no inverno entre os meses de maio a agosto devido 

ao predomínio das massas de ar frio vindas de maiores 

latitudes para o sul do Brasil. No verão, entre dezembro 

e fevereiro, época de domínio das massas de ar tropicais, 

as temperaturas aumentam signifi cativamente. No res-

tante dos meses quando ocorrem o outono e a primavera 

as temperaturas são mais amenas.
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• Amplitude Térmica
A amplitude térmica (diferença entre a temperatura máxima e a mínima) sofre variações de acordo com as condições 

do tempo atmosférico. Nas estabilidades, com umidade mais baixa, céu com menos nebulosidade e ausência de chuva, a 

amplitude térmica é máxima. Ao contrário, em condições de instabilidade, com umidade elevada, precipitação e presença de 

muita nebulosidade, ela é mínima e, ocasionalmente, quando há chuva persistente, com céu encoberto, fi ca praticamente 

Figura 1.12 - Gráfico da amplitude térmica média em 2016

Amplitude Térmica (°C)

Mês Celso Ramos Concórdia Itá Machadinho

Janeiro - 11.8 12.4 13.5

Fevereiro - 10.0 11.3 11.2

Março - 10.7 12.0 11.5

Abril - 11.6 9.0 12.1

Maio - 9.3 7.7 9.9

Junho - 9.7 9.6 10.7

Julho - 12.5 11.6 13.7

Agosto - 11.8 11.4 11.8

Setembro - 14.5 14.5 14.4

Outubro - 12.3 12.7 12.3

Novembro - 14.2 15.5 14.1

Dezembro - 11.6 11.8 11.6

Tabela 1.6 - Amplitude térmica média em 2016

• Umidade Relativa do Ar

A Tabela 1.7 e a Figura 1.13 resumem os dados 

médios de umidade relativa obtidos para cada mês no ano 

de 2016. Foram utilizados dados de Chapecó para realizar 

o preenchimento de falhas da estação de Itá para nos me-

ses de abril e maio por ser a estação mais próxima de Itá. 

Figura 1.13 - Gráfico da umidade relativa média para o ano 
de 2016

Umidade relativa (%)

Mês Celso Ramos Concórdia Itá Machadinho

Janeiro - 85,8 78,9 79,7

Fevereiro - 94,7 87,8 89,5

Março - 90,9 85,2 87,7

Abril - 91,2 76,1 89,2

Maio - 95,3 84,1 92,0

Junho - 95,1 90,9 91,1

Julho - 91,6 87,9 88,3

Agosto - 92,0 87,0 88,0

Setembro - 81,4 77,7 79,9

Outubro - 86,4 81,0 83,4

Novembro - 83,3 75,4 79,1

Dezembro - 90,2 81,9 85,1

Tabela 1.7 - Umidade relativa média para o ano de 2016

1.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na comparação dos dados climáticos entre os períodos pré e pós-enchimento (1992/2000 e 2001/2016) foi verifi cado 
que o comportamento dos elementos do clima analisado nas estações meteorológicas continua sendo infl uenciado tanto 
pela atuação dos sistemas atmosféricos que atuam continuamente no sul do Brasil, bem como por interferências de blo-
queios atmosféricos e por fenômenos de escala global. 

A área de infl uência da UHE Machadinho está localizada em uma região que possui uma dinâmica atmosférica bas-
tante signifi cativa ao longo do ano e sobre infl uência de fenômenos globais como o El Niño, a La Niña e a Oscilação Decadal 
do Pacífi co Sul (ODP). Sendo estes fenômenos de caráter cíclico, o comportamento dos elementos do clima segue pulsando 
de acordo com cada ciclo. Assim, o período do pós-enchimento da UHE Machadinho está coincidindo com um ciclo global 
que está mais seco e com chuvas irregulares, mas que poderá tornar-se mais úmido e mais chuvoso no decorrer dos anos. 
Ressalta-se que esta situação não depende de condições locais, mas regionais e globais. Portanto, a ocorrência de períodos 
mais chuvosos, úmidos e frios e outros mais secos e quentes, na área de infl uência da Usina sempre irão ocorrer indepen-
dentes da presença do reservatório. No entanto, como o lago é uma fonte contribuinte de vapor d’água, é preciso monitorá-
-lo climatologicamente por um longo período, especialmente nos ciclos em que a atmosfera estiver mais úmida, na região. 

Com as variações climáticas observadas até o momento, o comportamento dos elementos climáticos na área de in-
fl uência da UHE Machadinho se apresenta dentro da normalidade para estas condições.

inexistente. Foram utilizados dados de Chapecó para reali-

zar o preenchimento das falhas da estação de Itá descritas 

anteriormente para nos meses de abril e maio por ser a 

estação mais próxima de Itá. 
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2Monitoramento Sismológico

2.1 INTRODUÇÃO

O Monitoramento Sismológico consiste no acompanhamento das atividades sísmicas naturais e induzidas ocorridas 

na área de infl uência do reservatório da UHE Machadinho, obtido através da Rede Sismológica de ltá e Machadinho (RSIM).

Neste capitulo é apresentado os resultados que foram obtidos com a Rede Sismológica de Itá e Machadinho - RSIM 

entre 1º de dezembro de 2015 e 30 de novembro de 2016.

2.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O monitoramento da atividade sísmica é executado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 

– IPT em uma rede sismológica, composta por 5 estações digitais triaxiais.

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 

sismológica. Além destas informações operacionais, são anotados os problemas observados e toda atividade desenvolvida 

durante os trabalhos de campo. 

Em complemento a estas informações, também são uti-

lizados os arquivos “log” (diário do equipamento) gerados pelo 

software de coleta dos dados, nos quais são apresentadas todas 

as atividades efetuadas pelo digitalizador. Dentre elas, podem ser 

citadas: controle dos triggers/streams (disparos/classifi cadores) 

dos eventos registrados, acertos do relógio interno através do 

GPS, comunicação DAS-DRS externo e funcionamento do sistema 

de alimentação. 

O método de análise utilizado baseia-se nas técnicas atu-

almente empregadas pela Sismologia, desenvolvidas para a aná-

lise dos dados obtidos por meio de estações sismológicas digitais 

triaxiais, com a utilização de softwares específi cos. A rotina de 

análise foi mantida, não ocorrendo perdas que comprometessem 

o acompanhamento do desempenho das estações e a interpreta-

ção dos registros.

O funcionamento das estações da RSIM pode ser visuali-

zado, de modo geral, na Figura 2.1, onde se observam pequenas 

paradas na aquisição dos dados para efetuar a troca do DRS e 

verifi car os equipamentos e a área da estação.

Figura 2.1 – Gráfico do funcionamento das estações 
sismológicas

2.3 RESULTADOS

O monitoramento sismológico abrange a área de infl uência dos reservatórios da UHE Machadinho e UHE Itá, que 

estão na fase do pós-enchimento. Os casos de SIR (Sismicidade Induzida por Reservatório) registrados e relacionados ao 

reservatório da UHE Machadinho são analisados a seguir. 

Detonações em pedreiras e obras

As pedreiras que forneceram informações no período de dezembro de 2015 a novembro de 2016 foram a Kerber 

(Concórdia, SC) e a Engenhos (Capinzal, SC). Com os dados dos “planos de fogo” das pedreiras procurou-se identifi cá-los 

com os registros dos eventos obtidos instrumentalmente.

Está em fase de construção a PCH Uvá, que se situa próxima do reservatório da UHE Itá. Foram registrados vários 

eventos com epicentros nesta área que foram associados com prováveis detonações neste empreendimento.



Relatório Anual 2016 UHE MACHADINHO

Figura 2.2 – Mapa de localização das pedreiras conhecidas próximas ao reservatório de 
Itá e eventos associados registrados entre 01.12.2015 e 30.11.2016

Sismos Naturais

No período monitorado, a RSIM registrou 13 eventos naturais, sendo 8 regionais e 5 locais (Figura 2.3).   

Figura 2.3 – Mapa de localização dos sismos naturais 
registrados pela RSIM entre 01.12.2015 e 30.11.2016

Destaque para os eventos com epicentros em Ponte Ser-

rada e Joaçaba, SC, ambos com magnitude 2,3 mR (Escala Rich-

ter), que foram sentidos pela população local, mas sem registro 

de vítimas e danos materiais (nos 2 e 3 da Tabela 2.1).

N Data Horário 
(HM-UT) Local Tipo mR

1 02.12.2015 01:41 Júlio Mesquita/SP R 2,8

2 26.01.2016 14:21 Ponte Serrada/SC L 2,3

3 18.02.2016 11:52 Joaçaba/SC L 2,3

4 25.02.2016 22:33 Esmeralda/RS L 1,7

5 27.03.2016 11:07 Herculândia/SP R 3,1

6 27.03.2016 18:54 Jaraguá do Sul/SC R 2,4

7 08.04.2016 04:40 Atlântico Sul R 4,5

8 02.05.2016 09:21 Betim/MG R 3,5

9 20.05.2016 23:27 Cajati/SP R 2,8

10 17.06.2016 17:40 Areado/MG R 2,3

11 08.07.2016 19:47 Tapejara/RS L 2,5

12 08.07.2016 20:42 Ponte Alta/SC L 2,5

13 11.08.2016 05:27 Miracatu/SP R 2,8

Tabela 2.1 – Catálogo de eventos naturais registrados na RSIM 
entre 01.12.2015 e 30.11.2016
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Área do reservatório da UHE Machadinho

No reservatório da UHE Machadinho, a sismicidade continuou tendo seus epicentros na área do remanso deste 

reservatório, onde foram registrados 41 sismos, dos quais 31 deles foram determinados seus epicentros (Tabela 2.2 e 

Figura 2.4).

Tabela 2.2 – Resumo da sismicidade no reservatório de Machadinho

Reservatório Grupo Nº de Eventos Nº de Epicentros Magnitude máxima

Machadinho
BCM2 23 19 0,4

MC9 18 12 1,0

Figura 2.4 – Sismicidade no remanso do reservatório de Machadinho entre 01.12.2015 
e 30.11.2016

Os eventos continuaram distri-

buídos com epicentros próximos e no 

entorno da Estação MC9 e próximos 

da Estação BCM2

As Figuras 2.5 e 2.6 mostram 

as distribuições temporais do núme-

ro de eventos e da energia liberada 

(tamanho dos eventos) para os even-

tos na área (Grupo) da Estação MC9 

e BCM2, respectivamente. A variação 

do nível d’água do reservatório é apre-

sentada conjuntamente. 

Estas distribuições, mesmo 

com os períodos de não funcionamen-

to das estações, indicam que a sismi-

cidade continua, aparentemente, com 

um nível semelhante aos períodos an-

teriores.

Figura 2.5 – Distribuição temporal do número de eventos, energia liberada e nível do 
reservatório para a sismicidade na área do reservatório de Machadinho – Grupo MC9
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Figura 2.6 – Distribuição temporal do número de eventos, energia liberada e nível do 
reservatório para a sismicidade na área do reservatório de Machadinho – Grupo BCM2

Pela Figura 2.7, que apresenta a distribuição do número de eventos em função da magnitude, observa-se que há 

predomínio de eventos pequenos (95 % para magnitudes menores do que 0,4 ML).

Figura 2.7 – Distribuição do número de eventos em função da magnitude para 
a área do reservatório de Machadinho entre 01.12.2015 e 30.11.2016

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No reservatório da UHE Machadinho, a sismicidade continuou tendo seus epicentros na área do remanso deste reser-

vatório, onde foram registrados 41 sismos, com epicentros distribuídos próximos e no entorno da Estação MC9 e próximos 

da Estação BCM2. Mesmo com os períodos de não funcionamento das Estações MC9 e BCM2, a distribuição temporal indica 

que a sismicidade continua com um nível aparentemente semelhante aos períodos anteriores. No ano de 2016 não ocorreu 

sismo signifi cativo, pois a magnitude máxima foi de 1,0 ML e 95 % dos eventos apresentaram magnitudes menores do que 

0,4 ML, bem menor que a registrada em 2015 que foi de 1,3 ML.

No período de 01.12.2015 a 30.11.2016, a RSIM registrou 13 eventos naturais, sendo 8 regionais e 5 locais. No 

período anterior, ano de 2015 também foram registrados 13 eventos naturais, dos quais 12 regionais e 1 local.

No ano de 2016, destacaram-se os eventos locais com epicentros em Ponte Serrada e Joaçaba, SC, ambos com mag-

nitude 2,3 mR (Escala Richter), que foram sentidos pela população local, mas sem registro de vítimas e danos materiais.

Não ocorreu sismo signifi cativo na 

área do reservatório da UHE Machadinho, 

pois a magnitude máxima registrada neste 

período foi 1,0 ML.

A reativação da Estação MC9 e a subs-

tituição dos equipamentos da Estação BCM2 

possibilitarão uma melhor caracterização da 

sismicidade local.
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3Monitoramento Hidrossedimentológico

3.1 INTRODUÇÃO
O Programa de Operação e Manutenção da Rede de Estações para o Monitoramento Hidrossedimentológico do 

Reservatório da Usina Hidrelétrica Machadinho foi iniciado em 2003, sob responsabilidade da Fundação de Apoio ao De-

senvolvimento Rural Sustentável do Estado de Santa Catarina – FUNDAGRO e, a partir de 2014, passou a ser desenvolvido 

pela INOVVO Consultoria e Serviços Ambientais.

Os serviços realizados são caracterizados por medições de descargas líquidas e sólidas periódicas em 3 estações 

hidrossedimentométricas pré-defi nidas, com registros limnimétricos diários nas seções de régua, além de realizar manuten-

ção das três estações hidrossedimentométricas.

O levantamento das informações nas estações hidrossedimentométricas visa desenvolver um banco de dados que 

permitirá analisar a tendência de produção de sedimentos afl uentes e acompanhar a vida útil do reservatório da UHE 

Machadinho. Essas medições de descargas permitem determinar e/ou atualizar as curvas-chave das estações a montante 

do reservatório bem como a jusante da usina. A partir das curvas-chave e das observações limnimétricas efetuadas nas 

estações pode-se quantifi car e acompanhar a tendência da produção de sedimentos na área de infl uência do reservatório. 

3.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Figura 3.1 - Espacialização das estações pertencentes ao monitoramento 
hidrossedimentométrico e delimitação da bacia incremental da UHE Machadinho

Para o monitoramento hidrosse-

dimentométrico do reservatório da UHE 

Machadinho são previstas quatro campa-

nhas anuais, em três estações, apresen-

tadas na Figura 3.1. 

As campanhas são programadas 

em média a cada três meses, podendo 

variar de acordo com as condições hidro-

lógicas da bacia.

A Tabela 3.1 apresenta o número 

de medições realizadas nas estações hi-

drossedimentométricas até dezembro de 

2016. Além das medições, foram realiza-

das orientações aos leituristas, recolhi-

mento mensal de boletins e levantamento 

anual de perfi l de seção transversal em 

cada uma das estações.

Nome das Estações
Quantidade de Medições

Líquida Sólida

Bernardo José 78 72

UHE Machadinho Rio Forquilha (Passo Granzotto) 65 63

UHE Machadinho Jusante (Seção 5) 81 76

Tabela 3.1 – Resumo da Quantidade de Medições por Estação

3.3 RESULTADOS

3.3.1. Medições de Descargas Líquidas e Sólidas Efetuadas nas Estações Hidrossedimentométricas
Na sequência são apresentadas tabelas com o resumo das medições de descargas líquidas e sólidas das medições 

realizadas em 2016 e gráfi cos onde são plotadas as referidas medições juntamente com suas respectivas curvas-chaves 

para cada estação.
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• Bernardo José (70850000)

Em 2016, as medições de descarga líquida foram realizadas entre as cotas 96cm e 108cm, obtendo vazões líquidas 

entre 12,8m³/s e 28,6m³/s. As descargas sólidas variaram entre 11,0 ton/dia e 20,0 ton/dia.

Data Cota 
(cm)

Vazão 
(m³/s)

Área 
Molhada 

(m²)

Velocidade 
Média (m/s)

Largura 
(m)

Profun-
didade 

Média (m)

Perímetro 
Molhado 

(m)

Raio 
Hidráulico 

(m)

Concen-
tração 
(mg/L)

Descarga 
Sólida em 
Suspensão 

(t/dia)

27/01/16 96 13,9 139 0,10 80,2 1,73 80,9 1,71 16,0 19

12/05/16 100 12,8 133 0,10 78,7 1,69 79,5 1,67 10,0 11

16/08/16 104 16,2 135 0,12 78,7 1,72 79,4 1,70 9,0 13

10/11/16 108 28,6 144 0,20 78,3 1,84 79,1 1,82 8,0 20

Tabela 3.2 – Resumo das medições 2016 da estação Bernardo José

Figura 3.2 - Relação Cota x Descarga Líquida da estação Bernardo José

Figura 3.3 - Relação Descarga Líquida x Descarga Sólida em Suspensão da estação Bernardo José
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Na Figura 3.4 e Figura 3.5 é possível observar a equipe técnica de campo realizando os procedimentos de medição 

de descarga líquida e sólida.

Figura 3.4 – Bernardo José: medição de descarga líquida no dia 
27/01/2016

Figura 3.5 – Bernardo José: medição de descarga sólida no 
dia 16/08/2016

• UHE Machadinho Rio Forquilha - Passo do Granzotto (72428000)

Em 2016, as medições de descarga líquida foram realizadas entre as cotas 100cm e 170cm, obtendo vazões líqui-

das entre 17,7m³/s e 50,6m³/s. As descargas sólidas variaram entre 27ton/dia e 105ton/dia.

Tabela 3.3 – Resumo das medições 2016 da estação UHE Machadinho Rio Forquilha - Passo do Granzotto

Data Cota 
(cm)

Vazão 
(m³/s)

Área 
Molhada 

(m²)

Velocida-
de Média 

(m/s)

Largu-
ra (m)

Profundi-
dade Média 

(m)

Perímetro 
Molhado 

(m)

Raio 
Hidráulico 

(m)

Concentra-
ção (mg/L)

Descarga Sóli-
da em Suspen-

são (t/dia)

27/01/16 100 17.7 57,5 0,31 49 1,16 49,8 1,15 22,0 34

11/05/16 170 50,6 89,5 0,57 52 1,74 52,4 1,71 24,0 105

16/08/16 126 26,5 66,3 0,39 50 133 50,4 1,3 12,0 27

09/11/16 145 40,1 74,0 0,54 50 1,49 50,5 1,5 14,0 49

Figura 3.6 - Relação Cota x Descarga Líquida da estação UHE Machadinho Rio Forquilha - Passo do 
Granzotto
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Figura 3.7 - Relação Descarga Líquida x Descarga Sólida em Suspensão da estação UHE Machadinho Rio 
Forquilha - Passo do Granzotto

Na Figura 3.8 e Figura 3.9 é possível observar a equipe técnica de campo realizando os procedimentos de medição 

de descarga líquida e sólida.

Figura 3.8 – UHE Machadinho Rio Forquilha (Passo do 
Granzotto): medição de descarga líquida no dia 27/01/2016

Figura 3.9 – UHE Machadinho Rio Forquilha (Passo do 
Granzotto): medição de descarga sólida no dia 16/08/2016

• UHE Machadinho Jusante – Seção 5 (72500000)

Em 2016, as medições de descarga líquida foram realizadas entre as cotas 329cm e 402cm, obtendo vazões líqui-

das entre 859,8m³/s e 1515,5m³/s. As descargas sólidas variaram entre 371 ton/dia e 1230 ton/dia.

Tabela 3.4 – Resumo das medições 2016 da estação Machadinho Jusante – Seção 5

Data Cota 
(cm)

Vazão 
(m³/s)

Área 
Molhada 

(m²)

Velocida-
de Média 

(m/s)

Largu-
ra (m)

Profundi-
dade Média 

(m)

Perímetro 
Molhado 

(m)

Raio 
Hidráulico 

(m)

Concentra-
ção (mg/L)

Descarga Sóli-
da em Suspen-

são (t/dia)

22/01/16 397 1515,5 1708 0,89 143 11,97 150,5 11,3 5,0 655

04/05/16 397 1384,3 1674 0,82 143 11,67 150,9 11,1 4,0 472

03/08/16 402 1424,0 1722 0,83 143 12,00 151,2 11,4 10,0 1230

03/11/16 329 859,8 1557 0,55 141 11,07 147,0 10,6 5,0 371
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Figura 3.10 - Relação Cota x Descarga Líquida da estação UHE Machadinho Jusante – Seção 5

Figura 3.11 - Relação Descarga Líquida x Descarga Sólida em Suspensão da estação UHE Machadinho 
Jusante – Seção 5

Na Figura 3.12 e Figura 3.13 é possível observar a equipe técnica de campo realizando os procedimentos de medi-

ção de descarga líquida e sólida.

Figura 3.12 – UHE Machadinho Jusante (Seção 5): medição de 
descarga líquida no dia 22/01/2016

Figura 3.13 – UHE Machadinho Jusante (Seção 5): medição de 
descarga sólida no dia 03/11/2016
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3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.3.2. Análise da produção de sedimentos

A produção específi ca de sedimentos representa a relação entre o defl úvio sólido anual e a área de drenagem da 

bacia contribuinte, sendo expressa em t/km².ano, podendo ser referida a um ano ou a valores médios de descarga especí-

fi ca de sedimentos de vários anos.

Calculou-se a produção específi ca média de sedimentos nas estações monitoradas utilizando os valores de descarga 

sólida em suspensão obtidos desde o início da operação de cada uma das estações até dezembro de 2016, bem como as 

respectivas áreas de drenagem, onde se obteve a classifi cação da produção de sedimentos.

Estações Rio QL media 
(m³/s)

QSS específi ca media 
(ton/km².ano)

Classifi cação da 
QSS específi ca

Bernardo José Bernardo José 26 16 Baixa

UHE Machadinho Rio Forquilha (Passo Granzotto) Inhandava 47 18 Baixa

UHE Machadinho Jusante (Seção 5) Uruguai 877 8 Baixa

Tabela 3.5 – Análise dos dados hidrossedimentométricos das estações

Como pode ser observado na Tabela 3.5, as estações apresentam valores de produção específi ca de sedimentos 

variando entre 8 e 18 t/km².ano, valores estes classifi cados como baixo potencial de produção de sedimentos, conforme 

Classifi cação de Carvalho (2008), cujo índice de referência (Baixo) corresponde a uma produção específi ca 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 Hidráulicas) para a Eletrobrás em 1991 (Eletrobrás, 

1991), enquadra a bacia da UHE Machadinho na região sob o código S5, a qual é classifi cada com uma produção específi ca 

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.

As medições de descarga líquida e sólida efetuadas em 2016 nas estações monitoradas acompanharam as tendên-

cias das medições efetuadas anteriormente, ou seja, houve uma boa aderência dos valores em relação ao traçado das 

respectivas curvas-chave.

Com os resultados de 2016, verifi cou-se que a produção de sedimentos da bacia permanece baixa, de acordo com 

o comportamento esperado para a região.

A contínua verifi cação das correlações das curvas-chave, principalmente a de sedimentos, permite acompanhar se 

está ocorrendo um incremento ou diminuição da produção de sedimentos na bacia contribuinte ao reservatório.
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4Monitoramento das Águas Superfi ciais

4.1 INTRODUÇÃO

A qualidade da água dos reservatórios refl ete as condições em que se encontram as bacias a montante e as bacias 

incrementais das próprias Usinas, bem como a própria situação do reservatório. O reservatório da UHE Machadinho teve 

seu enchimento concluído em setembro de 2001. Possui uma área total de 79 km, um volume total de 3,84 km³ e uma 

profundidade máxima de 126 m. Seus principais tributários são os rios Canoas, Pelotas e lnhandava (ou Forquilha). A partir 

de 2005, passou a receber as águas defl uentes das UHEs Barra Grande e Campos Novos, empreendimentos localizados nos 

rios Pelotas e Canoas, respectivamente.

Nas bacias hidrográfi cas que conformam a área incremental do reservatório da UHE Machadinho estão localizadas 

áreas urbanas de pequeno e médio porte, predominando atividades de uso ligadas à agroindústria, além de indústrias de 

papel e celulose.

Este capítulo apresenta os resultados e as atividades desenvolvidas durante o período de janeiro a dezembro de 

2016, do Programa de Monitoramento das Águas Superfi ciais do reservatório da UHE Machadinho, em atendimento a con-

dicionante 2.11 da LO nº 160/2001 - 2ª Renovação da UHE Machadinho. Além disso, apresenta as informações referentes 

ao monitoramento ambiental realizado em virtude da dosagem do produto químico hipoclorito de cálcio utilizado para a 

limpeza do sistema de resfriamento da Usina.

4.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Tabela 4.1 - Descrição dos pontos monitorados 

Durante as campanhas são realizadas em campo as determinações da temperatura, oxigênio dissolvido, pH e con-

dutividade elétrica. Além disto, nos pontos do reservatório foram coletadas informações para elaboração dos perfi s de 

temperatura e oxigênio dissolvido na coluna d’água do reservatório.

As amostras coletadas, depois de acondicionadas foram preservadas em ambiente refrigerado e enviadas via trans-

porte rodoviário para o Laboratório da ECOLABOR – SP, onde foram realizadas as demais análises.

Também foram realizadas quatro amostragens para análise do fi toplâncton, e amostragens para os invertebrados 

bentônicos e zooplâncton em pontos selecionados. Para avaliação da qualidade da água utilizou-se como padrão a Resolu-

ção CONAMA nº 357, de 17de março de 2005.

A Tabela 4.1 lista os 10 pontos monitorados em 2016, que incluem pontos de rio e de reservatório, bem como as 

coordenadas geográfi cas. Na Figura 4.1 é apresentado o mapa com a localização destes pontos.

Ponto
Coordenadas UTM (m)

Descrição
E N

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

02 6.946.939 465.098 Início reservatório Tributário Rio Canoas

03 6.949.180 453.017 Confl uência do rio Canoas e Pelotas – Reservatório rio Uruguai

05 6.959.019 435.836 Foz do Tributário rio Sta. Cruz que recebe efl uentes da Industria Ha-
ckmann 

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

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

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

09 6.945.434 425.341 Início reservatório Tributário Rio Forquilha

10 6.956.152 417.871 Ponto de jusante da barragem – Rio Uruguai

12 6956.123 430.688 Ponto IBAMA – Lajeado dos Mendes (monitoramento do aporte da 
cidade de Machadinho/RS)
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Figura 4.1 - Localização dos Pontos de Amostragem

A coordenação dos trabalhos de Monitoramento das Águas Superfi ciais vem sendo realizada pela empresa SOCIO-

AMBIENTAL, incluindo também a responsabilidade  dos serviços de amostragem (coletas).

Durante o ano de 2016, entre os meses de janeiro e dezembro, foram realizadas 9 campanhas mensais. Em todas 

as coletas foram realizadas analise da Qualidade da Água (OA) e as amostragens de Fitoplâncton, Zooplâncton e Inverte-

brados Bentônicos foram realizadas com periodicidade defi nida conforme a Tabela 4.2.

Tabela 4.2 - Data das campanhas realizadas em 2016

Campanha Mês Período Observações

159 Janeiro 07 a 11/01 QA, Fito, Bentos e Zoo

160 Fevereiro 04 a 05/02 QA 

161 Março 03 a 04/03 QA

162 Abril 05 a 08/04 QA e Fito

163 Maio 05 a 06/05 QA 

164 Setembro 27/09 a 03/10 QA, sedimentos, Fito, Bentos e Zoo 

165 Outubro 18 a 20/10 QA

166 Novembro 22 a 29/11 QA

167 Dezembro 13 a 16/12 QA e Fito

4.3 RESULTADOS

4.3.1. Análise do Perfi l da Coluna 
O padrão de variação da temperatura na superfície da água seguiu a da temperatura do ar,  que variou con-

forme a sazonalidade climática reinante na região (Figuras 4.2 a 4.5).  Nos  meses de inverno, verifi cou-se uma bai-

xa variação térmica nas camadas de água de todos os  pontos monitorados, que é indicativa de condições de isoter-

mia, evidenciada através dos  perfi s predominantemente ortogrados, comportamento que não se estabeleceu ao longo de  

todo o ano. Durante o monitoramento nos meses de verão, observou-se maior variação na  temperatura, indicando con-

dição de estratifi cação térmica na coluna de água dos pontos  monitorados, que apresentaram perfi s predominantemen-

te clinogrados. 

Em reservatórios com elevadas profundidades é comum ocorrer este tipo de situação,  principalmente quando ocor-

re estratifi cação térmica. Nestes casos, a diferença de densidade  da água cria barreiras que impedem a mistura e conse-

quentemente circulação das águas  profundas.
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De forma geral, o reservatório se manteve bem oxigenado ao longo das campanhas  realizadas ao lon-

go do ano de 2016. No verão e outono a concentração de oxigênio dissolvido,  nas camadas superfi ciais, foi in-

ferior aos valores registrados nos meses de inverno e  primavera. Oxiclinas foram registradas a partir de 5 

metros em todos os períodos sazonais. Foi  evidenciado um comportamento diferenciado do já observado em anos an-

teriores, com  relação a condições de anoxia que não foram registradas para nenhum dos pontos  monitorados no pe-

ríodo (Figuras 4.6 a 4.9). Apesar disso, em reservatórios com elevadas profundidades é comum ocorrer anoxia,  

principalmente quando ocorre estratifi cação térmica. Nestes casos, a diferença de densidade  da água cria barrei-

ras que impedem a mistura e consequentemente circulação das águas  profundas. Esse comportamento de mistura e ho-

mogeneidade na coluna d’água, está relacionado aos  índices pluviométricos elevados registrados ao longo do ano, prin-

cipalmente nos meses de  verão e outono, onde inclusive registrou-se eventos de cheias na região sul do Brasil,  

associados aos efeitos do fenômeno El-Niño.

Figura 4.2 - Data das campanhas realizadas em 2016
Figura 4.3 - Perfis de OD na coluna d’água do reservatório da 
UHMA para os meses de verão

Figura 4.4 - Perfil de temperatura na coluna d’água do 
reservatório da UHMA para os meses do outono

Figura 4.5 - Perfil de OD na coluna d’água do reservatório da 
UHMA para os meses do outono

Figura 4.6 - Perfil de temperatura na coluna d’água do 
reservatório da UHMA para os meses do inverno

Figura 4.7 - Perfil de OD na coluna d’água do reservatório da 
UHMA para os meses do inverno
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Figura 4.8 - Perfil de temperatura na coluna d’água do 
reservatório da UHMA para os meses da primavera

Figura 4.9 - Perfil de OD na coluna d’água do reservatório da 
UHMA para os meses da primavera

4.3.2. Variação dos Parâmetros Físico-Químicos

Para avaliação da qualidade da água utilizou-se como padrão a Resolução CONAMA nº 357, de 17/03/05. A Tabela 

4.3 apresenta a relação dos principais parâmetros realizados em 2016 que estiveram em desconformidade com a legislação 

vigente. A maioria dos parâmetros analisados enquadrou-se na Classe II. O parâmetro que mais apresentou desconformi-

dade foi o fósforo total, que apresentou desconformidade para a maioria dos pontos. Já os parâmetros oxigênio dissolvido, 

pH, nitrogênio total e escherichia coli ocasionalmente apresentaram desconformidade com os limites da Classe II. O parâ-

metro Turbidez não apresentou desconformidade ao longo das campanhas de monitoramento.

De maneira geral, as águas dos pontos monitorados mantiveram-se dentro dos limites para esse tipo de ambiente 

aquático. A permanente mistura da coluna d’água contribuiu para o estabelecimento desse comportamento, assim como 

para a maior disponibilidade de nutrientes como o fósforo na coluna d’água.

Tabela 4.3 - Relação dos parâmetros em desconformidade no monitoramento do reservatório da UHMA para o ano de 
2016

Parâmetros
Oxigênio 

Dissolvido pH E. coli Fósforo 
Total

Nitrogênio 
Total Turbidez

Não Confor-
mes

Frequên-
cia % Frequ-

ência % Frequên-
cia % Frequ-

ência % Frequ-
ência % Frequ-

ência %

1-S 0/4 0,0 0/4 0,0 0/4 0,0 0/4 0,0 0/4 0,0 0/4 0,0

2-S 0/4 0,0 0/4 0,0 1/4 25,0 1/3 33,3 0/3 0,0 0/4 0,0

3-S 0/8 0,0 0/8 0,0 0/3 0,0 1/3 33,3 0/3 0,0 0/4 0,0

5-S 0/4 0,0 1/4 25,0 0/4 0,0 2/3 66,6 0/3 0,0 0/4 0,0

6-S 1/8 12,5 1/8 12,5 0/4 0,0 1/3 33,3 0/3 0,0 0/4 0,0

7-S 1/8 12,5 0/8 0,0 0/3 0,0 1/3 33,3 0/3 0,0 0/4 0,0

8-S 0/8 0,0 0/8 0,0 0/4 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0 0/4 0,0

9-S 0/4 0,0 0/4 0,0 1/4 25,0 2/3 66,6 1/3 33,3 0/4 0,0

10-S 1/4 25,0 0/4 0,0 0/4 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0 0/4 0,0

• Transparência (m) e Turbidez (NTU)

A transparência e turbidez apresentou um padrão sazonal de variação, com maiores valores para ambos os parâme-

tros nos meses de verão e outono, e os menores no período de inverno e primavera, estando à transparência da água rela-

cionada 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 registros para a transparência foram obtidos para 

os pontos 03, 07, 08 e 12.

No corpo do reservatório, os valores registrados indicam que nos meses de verão e outono as águas do reservatório 

estavam mais transparentes. Considerando a localização geográfi ca dos pontos não indica qualquer diferença signifi cativa 

para o reservatório, sendo a variação muito semelhante entre os pontos por todo o período monitorado. Pode-se considerar 

que em geral a transparência da coluna d’água apresenta valores muito baixos para a extensão da zona eufótica, princi-

palmente quando se considera a elevada profundidade registrada para os pontos do reservatório (Figuras 4.10 e 4.11).
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Figura 4.10 - Comportamento da transparência da água para os pontos tributários por 
campanha de amostragem para o período analisado

Figura 4.11 - Comportamento da transparência da água para os pontos de reservatório 
por campanha de amostragem para o período analisado

Para o período analisado obteve-se valores de turbidez que variaram entre 2,62 NTU (ponto 8-S) a 775,0 NTU (ponto 

09), com média de 27,34. Além do ponto 09, o ponto 08-F também apresentou valores acima do limite estabelecido pela 

Resolução CONAMA nº 357/05 (100 NTU) (Figuras 4.12 e 4.13).

Figura 4.12 - Comportamento da turbidez da água para os pontos de tributários por 
campanha de amostragem para o período analisado

Figura 4.13 - Comportamento da turbidez da água para os pontos de reservatório por 
campanha de amostragem para o período analisado
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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 

0,10 mg/L (ponto 3-F) e 2,80 mg/L (ponto 9), com média geral para a superfície de 0,61 mg/L. 

Figura 4.14 - Concentração do nitrogênio total registrada por ponto de amostragem para 
os tributários da UHMA

Figura 4.15 - Concentração do nitrogênio total registrada por ponto de amostragem para 
os pontos do reservatório da UHMA

Obs: Linha Amarela – Limite CONAMA para ambientes lóticos.

Obs: Linha Vermelha – Limite CONAMA para ambientes lênticos.

• Fósforo total (µg/L)

Para o período analisado, obtiveram-se registros de Fósforo Total que variaram entre 9,0 µg/L e 1159,0 µg/L, com 

média geral para a superfície de 98,47 µg/L.

De modo geral, a maioria dos pontos de amostragem da UHMA apresentaram concentrações em conformidade com 

a Classe II da Resolução CONAMA nº 357/05. 

De modo geral, as con-

centrações de Nitrogênio total se 

mantiveram constantes, e se ob-

servou que não houve um padrão 

sazonal de variação em superfície 

(Figura 4.14 e 4.15), exceto os 

pontos 7F, 8M, 8F e 9 que apre-

sentaram valores mais elevados 

para Nitrogênio Total, ultrapas-

sando o limite estabelecido pela 

Resolução CONAMA nº 357/05 

para ambientes lênticos.

Figura 4.16 Concentração do Fósforo total registrada por ponto de amostragem para os 
tributários da UHMAObserva-se que em janeiro 

(verão) as concentrações de Fós-

foro Total para os pontos do reser-

vatório aumentaram, estando a 

maioria dos pontos em desconfor-

midade com a Legislação. Ainda 

em janeiro, nota-se que o ponto 

09 também apresentou alta con-

centração, apresentando a maior 

concentração durante todo o mo-

nitoramento (Figura 4.16 e 4.17).

Obs: Linha Azul – Limite CONAMA para ambientes Lóticos; Linha Amarela – Limite CONAMA para ambientes intermediários.
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Figura 4.17 - Concentração do Fósforo total registrada por ponto de amostragem para os 
pontos do reservatório da UHMA

Vale salientar que apesar 

das não conformidades observa-

das, relacionadas ao aporte de 

nutrientes (PT e NT), as modela-

gens matemáticas já realizadas in-

dicaram que mesmo nos maiores 

tributários, os aportes não cau-

savam problemas signifi cativos a 

qualidade da água do reservató-

rio, tendo em vista sua capacida-

de de diluição e depuração.

Obs: Linha Vermelha – Limite CONAMA para ambientes lênticos.

4.3.3 Índices de Qualidade da Água

• Índice de Qualidade da Água - IQA

O Índice de Qualidade da Água - IQA médio, considerando a mé-

dia histórica, foi de 80, de classifi cação ÓTIMA, segundo a CETESB (Ta-

bela 4.4). 

Tabela 4.4 -Índice de Qualidade das Águas – 
Classificação (CETESB, 2001)

IQA - CETESB

ÓTIMA 80 – 100

BOA 52 – 79

ACEITÁVEL 37 – 51

RUIM 20 – 36

PÉSSIMA 0 - 19

O ponto 09 apresentou o pior índice, com média de 76, de clas-

sifi cação BOA. Os demais pontos apresentaram IQA médio semelhante 

entre 80 e 82. Vale ressaltar ainda, que os piores índices foram encon-

trados no mês de setembro (Tabela 4.5).

Tabela 4.5 -  Histórico do IQA dos pontos de monitoramento da UHMA

PONTO jan/16 abr/16 set/16 dez/16 Média*

1- Pel. Mont. 92 90 82 89 80

2- Trib. Can. 93 91 70 85 82

5- Trib. S. Cruz 91 73 75 84 80

9 - Trib. Forq. 56 81 67 63 76

10 - Jus. Barrag 79 84 81  - 81

Média 82 84 75 82 80

• Índice de Qualidade da Água do Reservatório - IQR

Conforme a metodologia de cálculo do IQAR, os reservatórios são classifi cados de I a VI (Tabela 4.6). As classes I, II 

e III apresentam qualidade de água compatível ao abastecimento doméstico após tratamento convencional (diferente das 

classes IV, V e VI que apresentam qualidade da água imprópria para consumo humano). De forma geral, a qualidade das 

águas da UHMA é compatível com usos múltiplos, incluindo-se o abastecimento doméstico após tratamento convencional, 

refl exo das suas boas condições, mesmo considerando-se o aporte de nutrientes e cargas orgânicas provenientes da ocu-

pação antrópica da bacia hidrográfi ca onde está inserido

O IQAR médio para o ano de 2016 foi de 3,14, enquadrando o reservatório da UHMA na Classe III: Moderadamente 

degradado (Tabela4.7). Em 2016, a média do pior índice ocorreu no mês de dezembro, onde a média foi 3,20 - Classe III: 

Moderadamente degradado.

Valor do IQAR Classe Qualifi cação

0 - 1,50 I Não impactado a pouco degradado

1,51 – 2,50 II Pouco degradado

2,51 – 3,50 III Moderadamente degradado

3,51- 4,50 IV Criticamente degradado a poluído

4,51- 5,50 V Muito poluído

 > 5,51 VI Extremamente poluído

Tabela 4.6 - Classificação do IQAR desenvolvida pelo IAP (2002)
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Tabela 4.7 - Histórico do IQAR dos pontos do reservatório da UHMA

Campanhas jan/16 set/16 dez/16 Média

Ponto 03 2,72 III 2,84 III 3,13 III 2,90 III

Ponto 06 2,89 III 2,91 III 3,13 III 2,98 III

Ponto 07 3,05 III 3,25 III 3,13 III 3,14 III

Ponto 08 3,84 IV 3,48 III 3,34 III 3,55 III

Média 3,13 III 3,08 III 3,20 III 3,14 III

• Índice de Estado Trófi co - IET

O Índice de Estado Trófi co avalia a qualidade da água em relação ao enriquecimento por nutrientes, microalgas ou 

macrófi tas aquáticas nela presentes, e segue classifi cação expressa na Tabela 4.8.

Na Tabela 4.9 e Figura 4.18 são apresentadas às classifi cações pontuais para a relação conjunta de trofi a entre 

Fósforo e Clorofi la a, o Índice de Estado Trófi co Médio. Pode-se verifi car que a maioria dos pontos tiveram comportamento 

semelhante, com os melhores índices registrados na campanha abril/16.

O IET médio de todos os pontos, para todas as campanhas, variou entre 50 e 71, com a maioria dos pontos variando 

entre as classifi cações de Oligotrófi co a Mesotrófi co. Assim, para a média de todos os pontos a classifi cação é de Mesotró-

fi co, com valor de 55.

Tabela 4.8 - Classificação do estado trófico para rios e reservatórios segundo índice de Carlson 
(Lamparelli, 2004)

CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO TRÓFICO - RIOS

Categoria (Estado 
Trófi co) Ponderação Secchi – S (m) P-total – P 

(mg.m-3)
Clorofi la a 
(mg.m-3)

Ultraoligotrófi co IET ≤ 47 P ≤ 13 CL ≤ 0,74

Oligotrófi co 47 < IET ≤ 52 13 < P ≤ 35 0,74 < CL ≤ 1,31

Mesotrófi co 52 < IET ≤ 59 35< P ≤ 137 1,31 < CL  ≤ 2,96

Eutrófi co 59 < IET ≤ 63 137< P≤ 296 2,96 < CL ≤ 4,70

Supereutrófi co 63 < IET ≤ 67 296 < P ≤ 640 4,70 < CL ≤7,46

Hipereutrófi co IET > 67 640 < P 7,46 < CL

CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO TRÓFICO - RIOS

Categoria (Estado 
Trófi co) Ponderação Secchi – S (m) P-total – P 

(mg.m-3)
Clorofi la a 
(mg.m-3)

Ultraoligotrófi co IET ≤ 47 S ≥ 2,4 P ≤ 8 CL ≤ 0,74

Oligotrófi co 47 < IET ≤ 52 2,4 > S ≥ 1,7 8 < P ≤ 19 0,74 < CL ≤ 1,31

Mesotrófi co 52 < IET ≤ 59 1,7 > S≥ 1,1 19< P ≤ 52 1,31 < CL  ≤ 2,96

Eutrófi co 59 < IET ≤ 63 1,1 > S ≥ 0,8 52< P≤ 120 2,96 < CL ≤ 4,70

Supereutrófi co 63 < IET ≤ 67 0,8 > S ≥ 0,6 120 < P ≤ 233 4,70 < CL ≤7,46

Hipereutrófi co IET > 67 0,6 > S 233 < P 7,46 < CL

Tabela 4.9 - Índice de Estado Trófico Médio para as campanhas de 
2016(Lamparelli, 2004)

PONTO jan/16 abr/16 dez/16 Média*

1 56 50 55 54

2 55 52 60 56

5 53 52 60 55

9 70 62 62 64

10 52 50 63 55

12 71 71

3 50 50 62 54

6 50 52 57 53

7 50 50 57 52

8 50 50 53 51

Média 54 52 59 55

É importante salien-

tar, que durante o período 

monitorado o grau de trofi a 

foi elevado para alguns pon-

tos, como no caso do ponto 

09 na campanha de janeiro, 

e do ponto 12 na campanha 

de dezembro, onde se regis-

trou condição de Hipereutró-

fi co. Apesar desse registro, 

o ponto 09 apresentou me-

lhora nas campanhas poste-

riores, apresentando média 

fi nal de Mesotrófi co.
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Figura 4.18 - Histórico do Índice de Estado Trófico Médio (Calrson, 1985)

• Fitoplâncton

Na composição das comunidades fi toplanctônicas identifi cadas nas 4 campanhas de monitoramento consideradas 

nessa análise destacam-se em termos de ocorrência total as classes das Chryptophyceae, Dinophyceae e Bacillariophyceae. 

A abundância total por classe taxonômica também teve predominância de espécies da classe Chryptophyceae, Dinophyceae 

e Bacillariophyceae.

A análise dos resultados das 4 campanhas realizadas no período demonstra que as maiores densidades ou abun-

dâncias totais ocorreram para as campanhas de primavera verão, notadamente para os pontos P03, P06 e P07, onde se 

registrou valores elevados de abundância para o período (Tabela 4.10; Figuras 4.19).

4.3.4. Comunidades Biológicas

Tabela 4.10 - Densidade total de Fitoplâncton por ponto de amostragem no reservatório da UHMA, 
de janeiro a dezembro de 2016

Classe P03 P06 P07 P08 P10

BACILARIOFITA 259201,62 110403,34 23373,63 172801,56 7853,74

CLOROFITA 31420,00 15730,41 0,00 15707,48 0,00

CRISOFITA 15845,87 293,36 299,39 60,47 0,00

CRYPTOFITA 714690,48 620445,58 707028,29 879619,05 314149,66

DINOFITA 141404,86 620700,72 268225,63 7952,03 298442,18

CIANOBACTÉRIA 26,94 71,34 18,30 317,74 0,00

EUGLENOFITA 7853,74 7853,74 0,00 0,00 0,00

Total de Fitoplâncton 1170443,50 1375498,48 998945,23 1076458,32 620445,58

Figura 4.19 - Densidade total de Fitoplâncton nos pontos do reservatório da UHMA, de 
janeiro a dezembro de 2016
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Figura 4.20 - Densidade Relativa de Fitoplâncton nos pontos do reservatório da UHMA, 
de janeiro a dezembro de 2016

Figura 4.21 - Densidade Relativa de Fitoplâncton no 
reservatório da UHMA, de janeiro a dezembro de 2016 Em termos qualitativos, a análise dos dados da riqueza 

total às 4 campanhas observou-se que para o reservatório da 

UHMA ocorre uma riqueza considerada elevada, que apresentou 

signifi cativa presença de espécies e grupos taxonômicos. Para o 

período analisado observa-se a variação desse parâmetro de for-

ma diferenciada ao longo do corpo do reservatório, com maiores 

valores para os pontos P03 e P06, sendo que as maiores riquezas 

específi cas ocorreram para as classes Bacillariophyceae, Chryso-

phyceae, Dinophyceae, conforme pode ser observado na Tabela 

4.11 e nas Figuras 4.22 a 4.24.

Tabela 4.11 - Riqueza total de Fitoplâncton por ponto de amostragem no reservatório da UHMA, de 
janeiro a dezembro de 2016

Classe P03 P06 P07 P08 P10

BACILARIOFITA 4 2 3 3 1

CLOROFITA 3 3 0 1 0

CRISOFITA 4 2 2 2 0

CRYPTOFITA 2 2 2 2 1

DINOFITA 3 3 3 3 1

CIANOBACTÉRIA 2 2 2 2 0

EUGLENOFITA 1 1 0 0 0

Total de Fitoplâncton 19 15 12 13 3

Figura 4.22 - Riqueza total de Fitoplâncton nos pontos do reservatório da UHMA, de 
janeiro a dezembro de 2016
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Figura 4.23 - Riqueza Relativa de Fitoplâncton nos pontos do reservatório da UHMA, de 
janeiro a dezembro de 2016

Figura 4.24 - Riqueza Relativa de Fitoplâncton no 
reservatório da UHMA, de janeiro a dezembro de 2016

A análise dos dados relativos às 4 campanhas permite co-

locar, que para o reservatório da UHMA ocorre uma diversidade 

considerada reduzida identifi cada nas campanhas do primeiro se-

mestre, que apresentou elevação nas campanhas do fi nal do se-

gundo semestre de 2016, com a mudança de condição estacional. 

De acordo com a análise dos dados de abundância total ocorre 

reduzida diversidade, com predominância de uma ou duas classes 

taxonômicas. Para o período analisado observa-se a variação do 

índice de diversidade entre 0,82 bits/ind. (janeiro – Ponto 07) e 

2,43 bits/ind. (dezembro – Ponto 06) (Tabela 4.12; Figura 4.25).

Tabela 4.12 - Índice de diversidade de Shannon Wiener e Equidade obtido para o Fitoplâncton do reservatório da UHMA

Pontos
Janeiro Abril Setembro Dezembro

Diversidade Equidade Diversidade Equidade Diversidade Equidade Diversidade Equidade

P03 0,9 0,41 1,36 0,7 2,11 0,667 1,76 0,681

P06 1,19 0,74 1,1 0,61 1,34 0,578 2,43 0,678

P07 0,82 0,59 1,06 0,76 1,61 0,804 1,17 0,74

P08 1,43 0,73 1,02 0,74 2,43 0,638 1,71 0,737

P10 1,59 0,794

Figura 4.25 - Índice de diversidade de Shannon Wiener e Equidade do fitoplâncton, para o reservatório da 
UHMA, para as campanhas do ano de 2016
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As algas criptofíceas e dinofíceas são oportunistas e desenvolvem crescimento e proliferação acelerada quando os 

ambientes aumentam a disponibilidade de nutrientes, ou são limitados a produção primária pela baixa incidência de radia-

ção. No ano de 2016, assim como no ano de 2015, marcado por eventos extremos de precipitação pluviométrica, com a 

manutenção dos níveis do reservatório e aumento da concentração de material dissolvido, ocorreu um aumento no cresci-

mento de algas verdes clorofíceas, crysofíceas e das Clorofíceas, predominantes em condições normais.

Esse condicionamento climático dinâmico possibilitou as condições necessárias para que as algas criptofíceas  fos-

sem as mais frequentes em termos da riqueza total de táxons para as campanhas executadas ao longo do ano.

As dinofíceas são algas vermelhas dinofl ageladas que proliferam de forma oportunista dependendo dos níveis de 

eutrofi zação e da sazonalidade, no caso ocorreu ao longo do ano fl orações características da espécie Ceratium furcoides, 

com maior densidade nas áreas de menor circulação das águas no corpo do reservatório.

O conjunto dos dados de ocorrência indica que para o reservatório da UHMA predominaram espécies de algas carac-

terísticas de ambientes eutrófi cos e até mesotrófi cos, com elevados níveis de nutrientes disponíveis para o desenvolvimento 

elevado do crescimento das comunidades fi toplanctônicas. Essas características são apresentadas na análise da variação 

dos parâmetros físico-químicos, que analisam a qualidade das águas e os níveis de trofi a das águas dos pontos monitorados 

localizados no corpo do reservatório e em seus principais tributários.

• Zooplâncton

Na composição das comunidades zooplanctônicas identifi cadas nas campanhas de janeiro e setembro, destacam-se 

em termos de densidade total os grupos taxonômicos dos Rotífera e dos Copepoda, seguidos pelo grupo dos Cladocera(-

Tabela 4.13; Figuras 4.26 a 4.28).

A análise dos resultados demonstraram que a abundância total para as campanhas foram elevadas. Em termos de 

abundância por ponto destacam-se os pontos 06, 08 e 10 (Tabela 4.13 e Figura 4.27).

Quanto à abundância total por grupo taxonômico ocorreu a predominância de espécies do grupo dos Copepoda, que 

apresentou a maior abundância total do período analisado para o ponto 08, seguida pelo grupo dos Rotifera. As menores 

abundâncias foram registradas para o ponto 03.

Tabela 4.13 - Densidade total de Zooplâncton por ponto de amostragem no reservatório da UHMA, 
de janeiro a dezembro de 2016

Classe P03 P06 P07 P08 P10

Protozoa 987,14 5441,43 881,63 15085,71 1800,00

Nematoda 1702,00 740,00 1332,00 148,00 0,00

Rotifera 6234,86 27893,14 4153,14 9766,71 42000,00

Copepoda 7303,43 14186,00 5382,86 7313,24 7034,00

Cladocera 2510,57 1718,00 2835,14 2537,67 277,33

Total de Fitoplâncton 18738,00 49978,57 14584,78 34851,33 51111,33

Figura 4.26 - Densidade Total do zooplâncton nos pontos do reservatório da UHMA para 
2016
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Figura 4.27 - Densidade Relativa do zooplâncton nos pontos do reservatório da UHMA 
para 2016

Figura 4.28 - Densidade Relativa do zooplâncton no 
reservatório da UHMA para 2016

Quanto a riqueza total, observou-se a partir das duas cam-

panhas realizadas uma importante abundância de espécies no re-

servatório de UHMA, sendo que se destacaram as classes Rotífera 

e Copepoda, com maior número de indivíduos presentes nos pon-

tos amostrados, notadamente os pontos P03 e P06.

Tabela 4.14 - Riqueza total de Zooplâncton por ponto de amostragem 
no reservatório da UHMA, de janeiro a dezembro de 2016

Classe P03 P06 P07 P08 P10

Protozoa 2 2 1 1 1

Nematoda 1 1 1 1 0

Rotifera 2 2 2 2 1

Copepoda 2 2 2 2 1

Cladocera 2 2 2 2 1

Total de Fitoplâncton 9 9 8 8 4

Figura 4.29 - Riqueza do zooplâncton nos pontos do reservatório da UHMA para 2016

Figura 4.30 - Riqueza Relativa do zooplâncton nos pontos do reservatório da UHMA para 
2016
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Figura 4.31 - Riqueza Relativa do zooplâncton no 
reservatório da UHMA para 2016

A análise dos dados das campanhas de janeiro e setembro permite colocar que para o reservatório da UHMA ocorre 

uma diversidade considerada elevada, que de acordo com a análise dos dados de abundância total ocorre com predomi-

nância do grupo taxonômico dos Rotífera. Para as campanhas realizadas obteve-se uma variação do índice de diversidade 

entre 2,07 (janeiro - ponto 07) e 2,57 bits/ind. (setembro - ponto 03) (Tabela 4.15 e Figura 4.32).

Tabela 4.15 - Diversidade Total (bits/ind.) e Equidade do 
Zooplâncton por ponto de amostragem no reservatório da UHMA, 
no ano de 2016

Pontos
Janeiro Setembro

Diversidade Equidade Diversidade Equidade

P03 2,37 0,90 2,57 0,86

P06 2,20 0,89 2,23 0,72

P07 2,07 0,90 2,48 0,83

P08 2,18 0,88 2,24 0,74

P10  - - 2,51 0,78

Figura 4.32 - Diversidade e equidade do zooplâncton, para o reservatório da UHMA, para as campanhas do ano de 2016

Os grupos zooplanctônicos dos Rotífera e Copepoda são reconhecidos por organismos típicos de ambientes fl uviais, 

em condições oligotrófi cas e mesotrófi cas, se caracterizando como o grupo taxonômico mais frequente em termos da ocor-

rência total de táxons nas duas campanhas, notadamente nos pontos 03, 06, 08 e 10.

O conjunto dos dados obtidos no período indica que para o reservatório da UHMA predominam espécies de zooplânc-

ton característicos de ambiente fl uvial, ou com forte infl uência fl uvial na dinâmica lacustre, com baixos níveis de nutrientes 

disponíveis para o desenvolvimento do ciclo de vida das espécies, o que é reforçado quando se observa as características 

morfométricas do reservatório, que o identifi cam como um típico reservatório de rio, com grande extensão longitudinal e 

signifi cativa infl uência das vazões afl uentes na dinâmica da coluna d’água do corpo lacustre do reservatório.

• Macroinvertebrados Bentônicos

Na composição das comunidades identifi cadas na campanha de janeiro e setembro de 2016 destacam-se em termos 

de densidade total os grupos taxonômicos dos Diptera e dos Oligochaeta, seguidos pelos grupos dos Nematoda e Arthro-

poda.

Táxons P03 P06 P07 P08 P10

NEMATODA 4 0 9 8 0

OLIGOCHAETA 1 25 18 21 35

ARTHROPODA 0 10 0 0 0

DIPTERA 25 4 28 16 5

OSTRACODA 0 0 4 0 0

MOLLUSCA 0 4 0 4 0

Total 30 43 59 49 40

 Quanto à abundância por ponto de amostragem destacam-

-se os pontos 06, 07 e 08, onde se obteve os maiores registros de 

abundância de indivíduos, principalmente para os Diptera e os Oli-

gochaeta  (Tabela 4.16; Figuras 4.33 a 4.35).

O grupo dos Diptera e dos Oligochaeta são reconhecidos por 

organismos típicos de ambientes aquáticos, sendo que em condi-

ções oligotrófi cas e mesotrófi cas, apresenta uma frequência alta de 

indivíduos, indicativa de uma boa qualidade dos habitats para as 

espécies de invertebrados bentônicos que vivem nos sedimentos 

inconsolidados, sendo utilizados como organismos bioindicadores 

da qualidade ambiental dos ambientes aquáticos.

Tabela 4.16 - Abundância dos invertebrados bentônicos 
do reservatório da UHMA
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Figura 4.33 - Abundância total dos invertebrados bentônicos nos pontos do reservatório 
da UHMA no período analisado

Figura 4.34 - Abundância relativa dos invertebrados bentônicos nos pontos do 
reservatório da UHMA no período analisado

Figura 4.35 - Abundância relativa dos invertebrados bentônicos 
no reservatório da UHMA no período analisado

Quanto a riqueza total de espécies observada para as duas campanhas realizadas, destacaram-se em termos os 

grupos taxonômicos dos Oligochaetas, dos Diptera e dos Nematoda. Quanto à riqueza observada por ponto de amostragem 

destacam-se os pontos 07 e 08, onde se obteve os maiores registros de abundância de indivíduos, principalmente para os 

Oligochaeta e Nematoda (Tabela 4.17; Figuras 4.36 a 4.38).

Táxons P03 P06 P07 P08 P10

NEMATODA 1 0 2 1 0

OLIGOCHAETA 1 1 2 2 2

ARTHROPODA 0 1 0 0 0

DIPTERA 1 1 1 1 1

OSTRACODA 0 0 1 0 0

MOLLUSCA 0 1 0 1 0

Total 3 4 6 5 3

Tabela 4.17 - Riqueza dos invertebrados bentônicos do 
reservatório da UHMA

Figura 4.36 - Riqueza de invertebrados bentônicos nos pontos do reservatório da UHMA 
no período analisado
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Figura 4.37 - Riqueza relativa de invertebrados bentônicos nos pontos do reservatório da 
UHMA no período analisado

Figura 4.38 - Riqueza relativa de invertebrados bentônicos nos 
pontos do reservatório da UHMA no período analisado

A granulometria e a composição do sedimento in-

fl uenciam diretamente as características da comunidade 

bentônica de invertebrados. As amostras se apresentavam 

essencialmente argilosas e com essa característica, difi -

cilmente será encontrada uma rica e densa comunidade 

de invertebrados bentônicos, confi rmando o já constatado 

em amostragens anteriores. Os resultados obtidos para as 

campanhas de 2016, se assemelham aos encontrados em 

2015, o que indica uma manutenção do comportamento 

relacionado a sazonalidade climática. As densidades e a 

riqueza foram baixas, destacam-se a maior densidade de 

Diptera, insetos da família Chironomidae, e Oligochaeta, 

principalmente nos pontos 07 e 08.

Os resultados de abundância total e abundância relativa apresentam uma variação entre os grupos taxonômicos, 

entretanto Diptera, Oligochaeta e Nematoda, predominam na maioria dos pontos de amostragem. Diptera e Oligochaeta 

apresentam uma variedade de estratégias adaptativas e graus de tolerância às condições ambientais entre os táxons e, 

deste modo, são registrados em praticamente todos os locais. Nematoda são extremamente abundantes no ambiente 

aquático, podendo resistir a condições extremas.

O conjunto dos dados de frequência relativa, abundância e diversidade, também indica que para o reservatório da 

UHMA predominam espécies de invertebrados bentônicos característicos de ambiente fl uvial, ou com forte infl uência fl uvial 

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 defi nem zonas litorâneas onde predominam substratos 

duros, de difícil desenvolvimento das comunidades de invertebrados bentônicos.

As Figuras 4.39 a 4.44 ilustram as atividades desenvolvidas.

Figura 4.39 - Medição de transparência no 
pornto 05 (jan/16)analisado

Figura 4.40 - Aspecto visual do ponto 
FM15 (fev/16)

Figura 4.41 - Coleta de Fitoplâncton 
no ponto 06 (abr/16)
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Figura 4.42 - Coleta superficial no ponto 07 
(set/16)

Figura 4.43 - Aspecto visual do ponto 
NM11 (dez/16)

Figura 4.44 - Coleta em profundidade 
no ponto 07 (dez/16)

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No período que compreende janeiro a dezembro de 2016 foram realizadas 12 campanhas mensais.

Para avaliação da qualidade das águas superfi ciais utilizou-se como padrão a Classe II da Resolução CONA-MA nº 

357, de 17/03/05. Observou-se que nas campanhas realizadas a maioria dos parâmetros analisados estava de acordo com 

os padrões da Classe II.  O parâmetro que mais apresentou desconformidade foi o Fósforo Total, que apresentou des-

conformidade para a maioria dos pontos. Já Oxigênio Dissolvido, pH, Nitrogênio Total e Escherichia Coli ocasionalmente 

apresentaram desconformidade com os limites da Classe II. A Turbidez não apresentou desconformidade ao longo das 

campanhas de monitoramento. Estas alterações observadas na qualidade da água estão relacionadas as com o uso do solo 

na bacia, bem como as condições climatológicas do período.

O Índice de Qualidade da Água - IQA médio deste período foi superior à média histórica, com classifi cação ÓTIMA.

O IQAR médio para o período foi 3,12, enquadrando o reservatório da UHMA na Classe III: Moderadamente degra-

dado, estando de acordo com a classifi cação obtida na média histórica.

4.5 MONITORAMENTO DO MEXILHÃO DOURADO E LIMPEZA DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO

4.5.1 Introdução

Este item apresenta os resultados e as atividades desenvolvidas durante o período de janeiro a dezembro de 2016 

do monitoramento ambiental realizado em virtude da dosagem do produto químico hipoclorito de cálcio utilizado para a 

limpeza do sistema de resfriamento da UHE Machadinho.

4.5.2 Atividades Desenvolvidas

Os pontos estabelecidos para o monitoramento ambiental são:

* Zona de Operação (pontos 07 e 10): coleta de amostras a montante (reservatório) e jusante (rio) da injeção do

hipoclorito de cálcio para monitoramento de cloraminas totais, clorofórmio, trihalometano total e ecotoxicidade;

* Casa de Máquinas (CASM): coleta de amostras na tubulação, antes e após a injeção do produto químico hipoclorito

de cálcio para monitoramento de cloraminas totais, clorofórmio, trihalometano, ecotoxicidade e densidade larval;

• Pontos do reservatório (03, 06, 07 e 08): coleta de amostras para análise da densidade larval do mexilhão dourado.

Ressalta-se que a frequência do monitoramento está defi nida como sendo trimestral.

A Figura 4.45 apresenta o mapa com a localização dos pontos monitorados. 
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Figura 4.45 -  Localização dos pontos de amostragem

No período que compreende janeiro de 2016 a dezembro de 2016 foram realizadas duas campanhas conforme a 

Tabela 4.18.

Campanha Mês Período

164 Setembro 27/09 a 03/10

167 Dezembro 13 a 16/12

Tabela 4.18 - Data das campanhas realizadas em 2016

A coleta das larvas planctônicas de Limnoperna fortunei (Mexilhão Dourado) no ano de 2016 compreendeu um total 

de 07 pontos de amostragem, sendo 05 distribuídos ao longo do reservatório e 02 na casa de máquinas da UHE Machadi-

nho.

Nos pontos predefi nidos do reservatório (P03, P06, P07, P08 e P10) a amostragem foi realizada através da técnica de 

arraste superfi cial por 5 minutos, fi ltrando-se 3.000 litros de água em rede de plâncton com abertura de malha de 50 µm.

Nos pontos internos, foram amostrados locais antes (CASM-Antes) e após injeção (CASM-Após) de produtos quími-

cos, fi ltrando-se 4.000 litros de água em rede de plâncton de 50 µm.

O material biológico coletado foi acondicionado em frascos de polietileno e devidamente identifi cado quanto ao local 

e metodologia de amostragem empregada. Estas amostras foram fi xadas em formol 4% e enviadas ao Instituto de Bioci-

ências da UNESP/Campus de Botucatu, no Departamento de Zoologia.

Em laboratório as amostras foram concentradas e homogeneizadas, retirando-se alíquotas para análise quantitativa 

e qualitativa.  A contagem das larvas de L. fourtunei foi realizada em câmaras do tipo Sedgwick-Rafter, sob microscópio 

óptico com aumento de até 1.000x. A identifi cação foi feita mediante consulta a bibliografi a específi ca (Santos et al. 2005; 

Boltovskoy, 2015).

4.5.3 RESULTADOS

Monitoramento Ambiental
Os resultados das análises estão apresentados na Tabela 4.19, na qual se observa que não foi detectada a presen-

ça de Clorofórmio, Trihalometanos em nenhum dos pontos amostrados. No que diz respeito a comparação a padrões de 

referência legal destes dois parâmetros, para o clorofórmio não temos padrão defi nido e para trihalometanos, o mesmo é 

comparado ao padrão estabelecido pela Portaria MS n°2914 de 12/12/2011 (limite de 0,1mg/l).

As análises indicaram ainda baixas concentrações de Cloraminas, que não possui padrão de referência legal de 

comparação.
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Parâmetro
P07 P10 P10 A P10 B P10 C

Unidadeset/16 set/16 set/16 dez/16 set/16 dez/16 set/16 dez/16

Cloraminas Totais - - - 0,08 0,10 0,05 0,05 0,10 mg Cl2/L

Clorofórmio <3,8 <3,8 - - - - - - -

Trihalometanos total 
(THM) <3,8 <3,8 - - - - - - μg /L

Tabela 4.19 - Controle de Bioincrustação na Zona de Operação

Organismo teste P07 P10 Metodologia

Ceriodaphnia dubia
CE0: n.a CE0: 25%

ABNT NBR 13373:2016
CEno: 100% CEno: 12,5%

Com relação as análises de toxicidade realizada em setembro/16, verifi cou-se que apesar da amostra coletada no 

ponto 10 apresentar toxicidade crônica, este fato não está relacionado a dosagem para controle da bioincrustação. A pre-

sente amostra, em seu ensaio ecotoxicológico utilizando o organismo-teste Ceriodaphnia dubia, evidenciou efeito tóxico 

agudo para as diluições 50 e 25%. Já para a diluição de 100% (amostra bruta, sem diluição) não foi observado efeito tóxico 

agudo e crônico. Conclui- se que a amostra sem diluição (considerada integral), não apresentou efeito tóxico signifi cado, 

tão pouco efeito agudo observado. Portanto, pode-se compreender estas divergências pelo fenômeno hormese. Este fenô-

meno é caracterizado pelos diferentes tipos de resposta, de uma mesma dose, em variadas concentrações. Desta forma a 

toxicidade não segue um padrão linear e sim estas variações de inibição. Este foi o efeito observado nesta presente amos-

tra, onde a concentração de 100% (amostra integral) não apresentou efeito tóxico, porém nas duas diluições seguintes 

(25 e 50%) apresentaram toxicidade, vindo a não ser observado nas diluições 12,5%, 6,25% e 3,125%, conforme ensaio 

estatística apresentado na tabela 4.20.

Tabela 4.20- Detalhamento do resultado de Toxicidade

RESULTADOS

CONCENTRAÇÃO 
% FT

N° de fi lhotes nas replicatas
Total Mortalidade 

(n°org.)
Média fi lhotes/

mãe1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Controle - 0 - 19 16 18 25 16 18 0 22 18 22 174 0 17.40

100 1 17 20 18 21 26 2 17 17 17 0 155 1 17.22

50 2 3 0 0 0 6 3 3 1 1 8 25 0 2.50

25 4 4 0 5 0 7 5 0 0 1 1 23 2 2.88

12.5 8 20 12 16 6 12 16 7 17 9 10 125 0 12.50

6.25 16 8 22 9 15 14 0 17 7 16 9 117 1 13.00

3.125 32 17 12 17 17 18 0 15 16 0 20 132 2 16.50

No que se refere às análises realizadas nas amostras coletadas na Casa de Máquinas, observou-se que não foi detec-

tada a presença de Clorofórmio e Trihalometanos em nenhuma das campanhas realizadas, estando assim em conformidade 

com Resolução Conama 430/11. Assim como verifi cado nas amostras coletadas na zona de operação, as análises indicaram 

baixas concentrações de Cloraminas.

Com relação as análises de densidade de larvas de mexilhão, observa-se que para as duas campanhas realizadas as 

amostras coletadas após o ponto de injeção do produto apresentaram uma redução signifi cativa de indivíduos, como pode 

ser observado na Tabela 4.21. O que evidencia a efi ciência da injeção do hipoclorito de cálcio no sistema.

É possível constatar ainda uma elevação da densidade de larvas de mexilhão em dezembro/2016, em relação a 

campanha de setembro/2016. Muito provavelmente esta elevação está relacionada a um pico de reprodução/desova dos 

indivíduos adultos. Sendo esta alteração, regulada por variações da temperatura da água e ciclos reprodutivos das popu-

lações locais.
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Tabela 4.22 - Densidade (ind.m-3) das larvas planctônicas de 
Limnoperna fortunei - Usina Hidrelétrica de Machadinho

Local Ponto Densidade (ind. 
m-3) – set/16

Densidade (ind. 
m-3) – dez/16

Reservatório 

P03 256 1120

P06 219 80

P07 0 3240

P08 0 1736

P10 421 -

Usina
CASM-ANTES 113 617

CASM-APÓS 36 490

Figura 4.46 -  Densidade (ind.m-3) das larvas planctônicas de Limnoperna fortunei - 
Usina Hidrelétrica de Machadinho

• Comunidade do Mexilhão Dourado

Nas campanhas realizadas em 2016, verifi cou-se a ocorrência de larvas de Limnoperna fortunei na maioria dos pon-

tos amostrados (Tabela 4.21).

Tabela 4.21 - Monitoramento ambiental e de larvas na Casa das Máquinas

Local Ponto Frequência 
(set/16)

Frequência 
(dez/16) 

Reservatório 

P03 X X

P06 X X

P07 0 X

P08 0 X

P10 X -

Usina
CASM-ANTES X X

CASM-APÓS x X

Na campanha de setembro, os pontos locali-

zados no reservatório apresentaram os maiores valo-

res, com 421 ind.m-3 no P10, seguido do ponto P03 

com 256 ind.m-3 e por P06 com 219 ind.m-3. Nos 

pontos P07 e P08 do reservatório não foram encon-

trados indivíduos de mexilhão (Tabela 4.22 e Figura 

4.46).

Já em dezembro, os pontos localizados no re-

servatório apresentaram uma alta amplitude, varian-

do de um valor mínimo de 80 (P06) a um máximo de 

3240 ind.m-3 (P07). Nos pontos P03 (1120 ind.m-3) 

Tabela 4.22 Frequência de ocorrência das larvas de Limnoperna fortunei 
- Usina Hidrelétrica de Machadinho (X=presença; 0=ausência).

Parâmetro
Antes do ponto de injeção Depois do ponto de injeção

Unidade
set/16 dez/16 set/16 de/16

Clorofórmio <3,8 <3,8 <3,8 <3,8 μg /L

Trihalometanos total (THM) <3,8 <3,8 <3,8 <3,8 μg /L

Cloraminas Totais 0,07 0,1 0,03 <0.1 mg Cl2/L

Densidade Larval 113,0 610,0 36,0 490,0 ind/m³

e P08 (1736 ind.m-3) foram registrados os valores 

intermediários dentre os pontos que compõe o re-

servatório (Tabela 4.22 e Figura 4.46).

Os pontos amostrados na usina apresenta-

ram aumento de densidade entre as campanhas de 

setembro/2016 e dezembro/2016). (Tabela 4.22 e 

Figura 4.46).
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As Figura 4.47 e 4.48 ilustram as atividades desenvolvidas no período.

Figura 4.47 - Coleta superficial no ponto 10 
(set/16)

Figura 4.48 - Coleta em profundidade no ponto 
07 (dez/16)

4.5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O monitoramento do mexilhão dourado é muito importante para uma análise da invasão da espécie na região, pois 

traz informações valiosas ao setor elétrico bem como ao meio acadêmico e científi co.

Na UHE Machadinho, o monitoramento se mostrou bastante efetivo para conhecer a dinâmica populacional da espé-

cie no reservatório e o monitoramento dentro da usina, fundamental para avaliar os impactos ao sistema de resfriamento 

e a efi ciência das metodologias adotadas. A continuidade da aplicação de método de controle da bioincrustação é funda-

mental para garantir operação das UGs, evitando paradas de máquinas não programadas e indisponibilidade do sistema, 

além da limpeza mecânica com alto risco de acidentes ocupacionais.

A análise e o acompanhamento da invasão do mexilhão- dourado fazem parte das atividades de rotina da UHE Ma-

chadinho, a limpeza está a cargo da equipe de Operação da Usina e as vistorias programadas de Mexilhão Dourado são 

realizadas  pela equipe de Fiscalização Ambiental e Sociopatrimonial.
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5Monitoramento da Ictiofauna

5.1.1 INTRODUÇÃO

Em atendimento à condicionante 2.1 da 2ª renovação da Licença de Operação 160/2001, estão apresentadas a se-

guir as atividades desenvolvidas no Programa de Monitoramento e Manejo da lctiofauna e seu Subprograma de Salvamento 

e Resgate da lctiofauna na área de infl uência da UHE Machadinho.

O Programa de Monitoramento e Manejo da lctiofauna é executado desde novembro de 1998, pelo Laboratório de 

Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce - LAPAD, pertencente à Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, e tendo 

como instituição responsável a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária - FAPEU, fundação de apoio da 

referida universidade.

Desde 2001, o monitoramento tem sido realizado de forma sistemática com o objetivo principal de acompanhar a 

evolução das comunidades de peixes após a implantação do reservatório.

As atividades referentes ao Subprograma de Salvamento e Resgate da lctiofauna são executadas pela empresa Lago 

Azul Consultoria e encontram-se descritas no item específi co.

5.1.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Durante o ano de 2016, foram realizadas três campanhas (outono, inverno e primavera), com frequência trimestral.

Cabe ressaltar que em Agosto/2016, através do Parecer n°02001.003098/2016-48 COHID, o IBAMA, após pleito do 

empreendedor, devidamente justifi cado, aprovou a alteração da frequência do monitoramento de trimestral para semestral 

(estações: primavera e outono).

As coletas foram realizadas em diferentes pontos buscando amostrar os diferentes ambientes formados pelo repre-

samento do rio (Tabela 5.1 e Figura 5.1), sendo distribuídos em áreas de transição entre o ambiente lótico e lêntico (PMo, C, 

B, MR), no corpo do reservatório (F), numa área a jusante da barragem (MT) e no primeiro tributário situado a jusante (L). 

Figura 5.1 - Localização dos pontos de coleta na área de influência do reservatório da UHE Machadinho

5.1 MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA
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Ponto Sigla Localização Coordenadas UTM Características

Canoas C
Rio Canoas, próximo à balsa entre 

Celso Ramos e Anita Garibaldi.

X= 461419
Y= 6947118

Tributário; ambiente de transição 
semi-lêntico.

Pelotas-Montante PMo
Rio Pelotas, 10 km a montante da 

foz.

X= 460687
Y= 6943805

Tributário; ambiente de transição 
semi-lêntico.

Barracão B
Rio Uruguai, montante da ponte 

BR470, próximo à confl uência dos 
rios Canoas e Pelotas.

X= 453472
Y= 6946413

Corpo do reservatório; ambiente de 
transição semi-lêntico.

Forquilha F Corpo do reservatório, próximo à 
barragem, na foz do rio Forquilha.

X=423233
Y=6955707 Corpo do reservatório; ambiente 

lêntico.

Machadinho-Túneis MT
Rio Uruguai, desemboque dos ver-
tedouros e casa de força da UHE 

Machadinho.

X=422524
Y=6954995

Jusante da UHE Machadinho; am-
biente lótico; desembocadura dos 

túneis de desvio.

Ligeiro L Rio Ligeiro, entre a foz e a ponte 
da RS 126.

X=415455
Y=6953748 Tributário; ambiente lótico, primei-

ro afl uente a jusante da barragem.

Marcelino Ramos MR
Aproximadamente 1 km a mon-
tante do balneário de Marcelino 

Ramos.

X=411011
Y=6957532

Ambiente de transição semi-lêntico 
a jusante da barragem.

Tabela 5.1. Localização e características dos pontos de coleta nos diferentes ambientes sob influência da barragem de 
Machadinho, localizada na região do alto rio Uruguai

Para as capturas de peixes nas coletas do monitoramento da ictiofauna, foram utilizados equipamentos de pesca 

diversifi cados para amostrar as diferentes populações nas distintas fases do seu ciclo de vida. Os equipamentos foram ins-

talados ao entardecer e retirados ao amanhecer, sendo empregado um esforço de pesca de aproximadamente doze horas. 

A rede de arrasto e/ou o picaré e a tarrafa foram utilizados durante o dia.

O mesmo conjunto de equipamentos de pesca foi utilizado em todos os 8 pontos, possibilitando a comparação dos 

dados obtidos. Nos dois pontos amostrais situados nas áreas denominadas de “corpo do reservatório”, foram utilizados 

um conjunto extra de aparelhos de pesca para amostragem do ambiente pelágico. A Figura 5.2 apresenta os principais 

procedimentos de coleta durante a instalação e a retirada das redes. Foram percorridos aproximadamente 1600 km para 

realização das amostragens.

Figura 5.2 - Procedimentos de coleta na instalação, retirada de redes e biometria
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Junto com as coletas de peixes adultos e juvenis, também foram realizadas amostragens de ovos e larvas de peixes. 

Para essas amostragens foram utilizados dois tipos de equipamentos: uma rede de plâncton do tipo cônico-cilíndrica e 

armadilhas luminosas.

As coletas planctônicas fi caram restritas aos pontos lóticos e semilênticos onde os equipamentos de arrasto apre-

sentam maior efi ciência. 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 fl uxômetro foi acoplado na boca da rede para obtenção do volume de água fi ltrada. Já o uso de armadilhas 

luminosas foi utilizado em todos os pontos da área de infl uência da UHE Machadinho.

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 microscópio estereoscópico em placa de acrílico do tipo 

Bogorov. Após a separação dos ovos e das larvas do restante do plâncton, estas foram quantifi cadas e depois identifi cadas 

com o auxílio de bibliografi as referentes à identifi cação de larvas de peixes brasileiros.

A produção pesqueira da área de abrangência do reservatório da UHE Machadinho está sendo quantifi cada a partir 

das informações obtidas com pescadores que exercem a atividade da pesca no reservatório e residem nos municípios de 

Santa Catarina (Anita Garibaldi, Celso Ramos, Capinzal, Zórtea) e Rio Grande do Sul (Machadinho, Maximiliano de Almeida, 

Barracão e São José do Ouro) que margeiam o rio Uruguai.

No reservatório da UHE Machadinho até o momento  há um total de 69 pescadores cadastrados em oito municípios. 

Todos os pescadores cadastrados foram instruídos quanto à importância do projeto, bem como da sua participação para a 

reprodução fi dedigna da atividade pesqueira da região. Cada participante recebeu fi chas de coleta para a descrição de suas 

capturas mensais, nas quais foi apontada a biomassa de cada morfoespécie capturada. O pescado capturado foi agrupado 

em morfoespécies de acordo com a nomenclatura utilizada na região. O recolhimento das fi chas e o esclarecimento de 

eventuais dúvidas são realizados bimestralmente. Os dados de captura são inseridos em base de dados informatizada para 

posterior análise.

No monitoramento, também são desenvolvidas ações para conservação da diversidade genética dos estoques de 

peixes mais afetados pelo empreendimento. Assim, o LAPAD mantém, em condições de cativeiro, um grupo de exemplares 

de peixes nativos das espécies que se encontram ameaçadas de extinção e/ou que apresentem potencial de aproveita-

mento em piscicultura, para fi ns de manutenção da diversidade genética “in vivo” e de formação de um plantel destinado 

à reprodução. Como estratégia de conservação dos recursos genéticos icticos da bacia do rio Uruguai, o LAPAD também 

optou há alguns anos pela manutenção de bancos in vitro desses recursos.

Os programas de estocagem têm sido uma ação de manejo bastante utilizada em diversos reservatórios de usinas 

hidrelétricas, geralmente associados à tentativa de mitigar os efeitos destes empreendimentos sobre as populações de 

peixes migradores, que são as mais afetadas. Em 2016 foi realizada uma ação de estocagem experimental no reservatório 

de Machadinho.

5.1.3 RESULTADOS

Nas campanhas realizadas em 2016, foi cap-

turado um total de 2550 exemplares de peixes per-

tencentes a 46 espécies, com uma biomassa total de 

262,37 kg. Na tabela 2, está apresentada a lista das 

espécies capturadas e suas respectivas abundâncias 

numéricas. 

As maiores capturas (CPUE) em número de in-

divíduos e biomassa foram registradas no ponto lótico 

localizado logo a jusante da barragem da UHE Macha-

dinho (MT) (Figura 5.3). 

Figura 5.3 - Captura por Unidade de Esforço (CPUE) da biomassa 
total (CPUE.b) e número de indivíduos (CPUE.n) de peixes presentes 
nos distintos pontos de amostragem na área de influência da 
barragem de Machadinho no ano de 2016
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De uma maneira geral, espécies de médio porte como a voga Schizodon aff . nasutus, o  mandi-beiçudo Iheringich-

thys labrosus e, o peixe-cachorro Acestrorhynchus pantaneiro, e, dominaram as capturas em biomassa em todos os am-

bientes de transição (PMo + C+ B). Convém destacar que o número de espécies capturadas nestes ambientes aumentou 

se comparado com 2015, quando se registrou a presença de 20 espécies.

No corpo do reservatório, o peixe-cachorro Acestrorhynchus pantaneiro, a voga Schizodon aff . nasutus foram res-

ponsáveis por aproximadamente 75% do total da biomassa capturada. Neste ambiente, também houve aumento no núme-

ro de espécies registradas em 2016 (23 espécies) quando comparado com 2015 (19 espécies).

Na região à jusante da barragem, foram capturadas elevadas biomassas do mandi-beiçudo Iheringichthys labrosus, 

do peixe-cachorro A. pantaneiro e da voga S. nasutus. Em 2016, foram capturados sete exemplares de espécies migrado-

ras, sendo cinco de Prochilodus lineatus e, dois de Leporinus obtusidens, no ponto MT (jusante da barragem). Estas espé-

cies representaram um total de 5,3% do total da biomassa capturada nos pontos de jusante. Cabe ressaltar, o aumento na 

captura de exemplares de espécies migradoras em 2016 (sete no total) comparado com 2015, quando apenas foi registrada 

apenas um exemplar de espécie migradora.

No tributário, rio Ligeiro, a espécie de médio porte como a voga e as espécies de cascudo 

apresentaram uma destacada participação em 

biomassa nas amostragens do ano de 2016.

A análise dos padrões espaço-temporais na diversidade foi feita considerando-se quatro atributos ecológicos da 

comunidade: a riqueza de espécies, a abundância de indivíduos, o índice de diversidade de Shannon e a equitabilidade 

(Tabela 5.2). Foram utilizados para esta análise, os dados de abundância das espécies capturadas nos sete pontos de coleta 

amostrados nas campanhas realizadas em 2016. Cabe ressaltar que esta análise inclui as capturas de todos os equipamen-

tos de pesca utilizados no monitoramento da ictiofauna.

Tabela 5.2 - Atributos das assembleias de peixes coletados nos diferentes pontos da 
área de influência do reservatório de Machadinho para as amostragens realizadas no 
ano de 2016

Pontos de amostragem
Atributos das assembleias

Riqueza Abundância Equitabilidade Diversidade

PMo 20 401 0,67 2,90

C 19 100 0,81 3,43

B 24 320 0,71 3,25

F 24 432 0,65 2,97

T 27 603 0,66 3,12

L 19 153 0,83 3,52

MR 26 541 0,82 3,86

Em relação à distribuição do 

ictioplâncton nos diferentes pontos 

amostrados na área de abrangên-

cia da UHE Machadinho, foi possí-

vel observar a captura de 44 larvas 

ao longo do período analisado, não 

tendo sido registrada a captura de 

ovos. Em relação à distribuição es-

pacial, foi possível observar que as 

maiores capturas de larvas ocorre-

ram no corpo do reservatório, nos 

pontos B e F.

No entanto, convém destacar também a captura de larvas nos pontos de amostragem localizados a jusante da barragem, 

como no ponto localizado na zona de transição (MR) e no rio Ligeiro (L).

Em relação às espécies identifi cadas, foi observada uma grande participação de larvas da ordem Characiformes 

(88,6%), com destaque para espécies de pequeno porte, como os lambaris Astyanax gr. scabripinnis e A. bimaculatus. A 

ordem dos Atheriniformes contribuiu apenas com uma espécie (6,8%), o peixe-rei Odontesthes aff . perugiae.

O levantamento da pesca no reservatório de UHE Machadinho, no ano de 2016, apresentou uma pesca caracteriza-

da como sendo de subsistência, realizada principalmente com uso de redes de emalhe de grandes dimensões, molinete e 

linha de mão. A análise dos dados de captura em 2016 mostrou que a produtividade pesqueira média do reservatório foi 

de 9,8 kg.pescador-1.dia-1, com uma captura total de 3.453,41 kg de peixes. Dentro das capturas foram registradas 20 

morfoespécies, com destaque para cascudos, lambaris, jundiá, pintado amarelo e carpas que juntas corresponderam com 

75% da total biomassa capturada.

As espécies migradoras alvos da ação de estocagem experimental realizada no reservatório de Machadinho neste 

ano de 2016 foram o dourado e grumatão , que sabidamente apresentam difi cul-

dade para reproduzir nesta área. A ação foi realizada no dia 15 de dezembro de 2016, sob Autorização de Captura, Coleta e 

Transporte de Material Biológico n°770/2016, num local próximo ao Centro de Referência em Desenvolvimento Sustentável 

de Piratuba, que fi ca na beira do lago de Machadinho. Foram liberados 500 alevinos de dourado, com tamanhos variando 
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entre 5 a 7 cm, e 60 alevinos de grumatão, com tamanhos entre 20 e 25 cm (Figura 5.4). O evento contou com a partici-

pação de alunos de escolas da região, imprensa local, além de autoridades locais e regionais como da Polícia Ambiental, 

prefeituras, Associação dos Municípios Lindeiros, entre outros (Figura 5.5).

Todos os indivíduos liberados receberam uma marcação química com alizarina vermelha (ALZ), para possibilitar um 

melhor acompanhamento desta soltura. A ALZ é uma substância química se adere aos tecidos calcifi cados (otólitos, vérte-

bras, raios de nadadeiras, escamas) e que apresenta fl uorescência (Figura 5.4b) quando expostos a luz ultravioleta (UV), 

vista sob microscopia de fl uorescência, permitindo assim a sua identifi cação ao longo do tempo.

A avaliação dos resultados nos estoques naturais ao longo dos próximos anos será feita por meio da pesca científi ca 

e/ou pela avaliação da produção pesqueira, atividades realizadas pela equipe do LAPAD/UFSC no âmbito dos programas 

desenvolvidos na área de infl uência da UHE Machadinho. 

Figura 5.4 - Exemplar de grumatão 
utilizado na soltura experimental (a); pedaço 

de nadadeira de grumatão analisado em microscópio 
com luz UV confirmando a presença da marcação 
química (b)

Figura 5.5 - Registro fotográfico da soltura experimental realizada no 
lago de Machadinho no dia 15 de dezembro de 2016

Como estratégia de conservação dos recursos genéticos icticos da bacia do rio Uruguai, o LAPAD também optou há 

alguns anos pela manutenção de bancos in vitro e in vivo desses recursos.

O banco in vitro do LAPAD possui quatro contêineres específi cos para o banco genético, além de um botijão espe-

cífi co para testes com gametas. No que se refere ao banco genético in vitro, atualmente estão criopreservadas amostras 

de cinco e espécies nativas da bacia do Rio Uruguai, totalizando 497 pallets (alíquotas individuais identifi cadas) de

(166 pallets), (154 pallets), (111 pallets),  (32 pallets) e  (34 

pallets). Durante o ano, foi realizada a manutenção de rotina do banco in vitro (abastecimento dos botijões com nitrogênio 

líquido).

As tabelas 5.3 e 5.4 mostram as espécies que compõem o plantel de reprodutores do banco in vivo nas estações de 

piscicultura conveniadas. Nesse ano foram adicionados 24 exemplares de jundiá selvagens no plantel.

Tabela 5.3 - Número de reprodutores do banco in vivo do LAPAD por espécie e geração 
estocados em Camboriú (SC)

Nome Comum Espécie Geração Selvagem F1

Piracanjuba 0 156

Dourado 8 38

Suruvi 11 63

Pintado 6 1

Jundiá 30 55

Piauçu 1 0

Grumatão 23 230

Piava 24 254

TOTAL 103 797
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Tabela 5.4 Número de reprodutores do banco in vivo do LAPAD por 
espécie e geração estocados em Caçador (SC)

Nome Comum Espécie Geração F1

Piracanjuba 4

Dourado 125

Suruvi 490

Grumatão 51

Piava 32

TOTAL 702

5.1.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De um modo geral, a ictiofauna presente na área de infl uência do reservatório da UHE Machadinho foi composta 

principalmente por espécies de médio porte, que dominaram em biomassa todos os ambientes amostrados. As maiores 

capturas foram registradas no trecho lótico situado a jusante da barragem, mostrando um acúmulo de peixes neste trecho 

do rio.

No período houve captura de cinco exemplares de migradores no ponto imediatamente a jusante da barragem (pon-

to MT) – ambiente lótico, sendo que não foram capturados migradores no trecho a montante. Este fato mostra um aumento 

relativo na participação de espécies migradoras nas capturas do monitoramento da ictiofauna na área de infl uência do 

reservatório de Machadinho em relação a 2015. No entanto, convém destacar que, ao longo dos anos de monitoramento, a 

falta do registro destas espécies a montante da barragem sugere falta de áreas de desova e de criação na região. No trecho 

a jusante, aparentemente a existência do rio Ligeiro parece suprir a demanda de áreas de desova e criação dos estágios 

iniciais para algumas espécies de peixes. 

5.2 SALVAMENTO E RESGATE DA ICTIOFAUNA

A atividade de resgate e salvamento da ictiofauna é realizada na UHE Machadinho desde o ano de 2002, com o obje-

tivo de efetuar o salvamento de peixes a jusante do empreendimento, devido às manobras operacionais de comutações de 

máquinas, manobras de vertedouro e paradas de máquinas. O perímetro inspecionado estende-se do eixo do barramento 

até a foz do Rio Ligeiro, no rio Uruguai (limite estipulado pela portaria Nº 92/2000 de 23 de novembro de 2000).

5.2.1 INTRODUÇÃO

5.2.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As vistorias são realizadas diariamente. Havendo necessidade de manobras operacionais, executa-se, em alguns ca-

sos, mais de uma vistoria no mesmo dia, ou até nos fi nais de semana, conforme solicitado pelo Setor de Operação (SETOP), 

atendendo ás solicitações do Operador Nacional do Sistema - ONS.

O perímetro vistoriado é dividido em sete trechos, de acordo com as características fi sionômicas do ambiente, con-

forme descrito abaixo:

- Trecho 01: em frente aos túneis de desvio do Rio Inhandava;

- Trecho 02: em frente ao canal de fuga;

- Trecho 03: em frente ao vertedouro;

- Trecho 04: ilha de rochas em frente ao vertedouro;

- Trecho 05: entre o vertedouro e a antiga balsa;

- Trecho 06: entre a antiga balsa e as corredeiras;

-  Trecho 07: entre as corredeiras e a foz do rio Ligeiro.

A Figura 5.6 apresenta os trechos vistoriados diariamente a jusante do empreendimento.
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Figura 5.6 - Trechos vistoriados a jusante

Quando constatado uma 

ocorrência, é gerado um Registro 

de Ocorrência envolvendo Ictiofau-

na (RO 05), no qual são informa-

dos os seguintes aspectos: o local 

do registro, espécie, quantidade 

e provável causa. Posteriormente, 

são defi nidas medidas a serem ado-

tadas para mitigar ou evitar futuras 

ocorrências.

5.2.3 RESULTADOS

No ano de 2016 foram realizadas 269 vistorias e gerados 13 Registros de Ocorrência envolvendo a Ictiofauna (RO 

05). O número de inspeções oscilou mensalmente refl etindo a quantidade de manobras operacionais executadas. De modo 

geral, quanto maior o volume útil do reservatório menor o número de manobras operacionais realizadas e quanto menor o 

volume útil maior a quantidade de manobras realizadas, consequentemente aumenta a quantidade de inspeções.

O gráfi co da Figura 5.7 esboça a quantidade de vistorias realizadas mensalmente durante o ano de 2016.

Figura 5.7 - Vistorias realizadas mensalmente durante o 
ano de 2016

Dentre os 13 registros gerados, sete são provenien-

tes do Trecho 2, ou seja, correspondendo a 53,85%, se-

guido pelo Trecho 3 e Trecho 4 com dois registros cada, 

correspondendo a 15,38% e Trechos 00 (casa de máqui-

nas) e cinco com um registro cada, representando 7,69% 

(Figura 5.9).

O maior número de RO 05 foi registrado no mês de 

janeiro, com 4 registros, posteriormente abril com 3 regis-

tros. Em 5 meses não houve registros: fevereiro, março, 

julho, agosto e setembro (Figura 5.8).

Figura 5.8 – Número de Registro de Ocorrências gerados 
por mês em 2016

Figura 5.9 - Registro gerados por trecho
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O Gráfi co da Figura 5.10 ilustra a porcentagem de registros 

por trecho.

Os registros gerados em 2016 são provenientes de 04 pos-

síveis causas, sendo a principal comutação de compensador para 

gerador, responsável por 07 dos 13 registros gerados no ano.

A Tabela 5.5 apresenta as possíveis causas e número de 

ocorrências registradas no ano de 2016.

Somente ocorreu vertimento no mês de janeiro sendo re-

gistradas três ocorrências devido à execução de manobras ope-

racionais de abertura ou fechamento de comportas, infl uenciando 

diretamente no nível de jusante. No período de referência, foram 

resgatados 1.158,7 kg de peixes. As Figuras 5.11 a 5.14 apresen-

tam o registro fotográfi co de algumas das atividades executadas 

no período.

Figura 5.10 - Porcentagem de ROs por Trecho em 2016

Tabela 5.5 - Demonstrativo de possível causa de RO - 
05 e número de ocorrência

Causa da Ocorrência N° RO 05

Comutação de compensador para gerador

Comutação de gerador para compensador

Manobra no vertedouro

Aprisionamento no poço de esgotamento

Total

Figura 5.11 – Jundiá resgatado de 
aprisionamentode ocorrência

Figura 5.12 – Peixes resgatados de 
aprisionamento no Trecho 05

Figura 5.13 – Peixes sendo reintegrados ao 
meio aquático

Figura 5.14 – Auxilio de tarrafa para resgate 
de peixes aprisionados no Trecho 03

5.2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atividade de Resgate e Salvamento da Ictiofauna é importante como subsídio para a operação da UHE Machadinho 

e para a conservação de espécies de peixes que habitam a área de infl uência da Usina.

No ano de 2016 foram realizadas 269 vistorias, 27% a menos do que as realizadas no ano anterior. Essa diferença 

se deve a grande quantidade de manobras no vertedouro ocasionada por um maior regime de chuvas na região no ano de 

2015. Em relação aos Registros de Ocorrência envolvendo a ictiofauna (RO 05), em 2016 foram registradas a metade das 

ocorrências realizadas em 2015. 
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6Monitoramento Hidrometeorológico

6.1 INTRODUÇÃO

Este monitoramento mostra o comportamento hidrológico médio mensal verifi cado na bacia do rio Uruguai junto à 

barragem da UHE Machadinho durante o ano de 2016. 

6.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As atividades de monitoramento hidrometeorológico compreendem a medição dos dados hidrológicos de vazões 

afl uentes, vazões defl uentes (turbinada, somada a vazão vertida) e o armazenamento em percentual do volume útil do 

reservatório.

6.3 RESULTADOS

Na Tabela 6.1 são apresentados os dados hidrológicos para o período. Já os gráfi cos a seguir apresentam o nível do 

reservatório, a vazão turbinada e a vazão vertida durante o ano de 2016, respectivamente.

Tabela 6.1 – Dados hidrológicos da UHE Machadinho para o ano de 2016

Variável Máximas do Período Mínimas do Período

Nível [m] 479,98 476,08

Vazão Turbinada [m³/s] 1323 291

Vazão Vertida [m³/s] 1641 0

A Figura 6.1 apresenta o nível de montante do reservatório da UHE Machadinho. Conforme pode ser observado o 

nível diário médio máximo do reservatório ocorreu no mês de janeiro 2016 com o valor 479,98 metros, já o nível diário 

médio mínimo em novembro de 2016 com 476,30 metros. Nota-se pela análise da fi gura o decréscimo gradual do nível do 

reservatório ao longo do ano, mesmo com a incidência de chuvas bem distribuídas.

Figura 6.1 - Nível do reservatório (m) médio diário da UHE Machadinho para 2016

A Figura 6.2 apresenta os valores médios diários de vazão turbinada. Devido a boa disponibilidade hídrica, em 2016 

a UHE Machadinho obteve o quarto melhor ano em produção de energia elétrica, com 6.298 GWh. Os valores máximos 

médios diários de vazão turbinada fi caram próximos de 1323 m³/s, já os mínimos em 291m³/s.
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De acordo com a fi gura 6.3, é possível observar os valores máximos de vertimento médio diários a jusante da UHE 

Machadinho para os meses de janeiro, fevereiro e março. Em janeiro foi registrado o maior valor de vertimento médio diá-

rio, com 1641 m³/s, atingindo um pico horário de 1721 m³/s. Devido a uma boa distribuição das chuvas ao longo do ano, 

vertimentos de grandes volumes não foram necessários em 2016.

Figura 6.2 - Vazão turbinada (m³/s) média diária da UHE Machadinho para o ano 2016

6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a média global diária para o período de 2016, a UHE Machadinho operou com nível de seu reservatório 

em torno de 476,08 metros, ou seja, com 71% do seu volume útil, evidenciando assim uma boa disponibilidade hídrica da 

Bacia do Rio Uruguai neste período. Observa-se que não houve variação signifi cativa entre os anos de 2015 e 2016, uma 

vez que no ano de 2015, o nível do reservatório permaneceu em 475,87 metros, o que equivale também ao mesmo volume 

obtido em 2016.

Para vazão turbinada, a média global no período foi de 816,54 m³/s, correspondendo a uma demanda média de 

energia de 717 MW, ou seja, aproximadamente 63% da sua capacidade total de geração.

Figura 6.2 - Vazão turbinada (m³/s) média diária da UHE Machadinho para o ano 2016
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7Recuperação de Áreas Degradadas e de   
Área de Preservação Permanente - APP

7.1 INTRODUÇÃO

Em atendimento a Licença de Operação nº 160/2001 - 2ª Renovação é apresentada a seguir as atividades referentes 

ao projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e da APP do reservatório da UHE Machadinho.

Com base no Parecer Técnico: Avaliação e Diagnose visual das áreas em recuperação do reservatório e do canteiro 

de obras da UHE Machadinho, as atividades realizadas em 2016 visaram a Recuperação de Áreas Degradadas e da Área de 

Preservação Permanente – APP, especifi camente nas áreas de intervenção intensifi cada do antigo canteiro de obras e faixa 

ciliar do reservatório, sugeridas para plantio com as espécies fl orestais indicadas para recuperação.

7.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

• Plantio

As áreas-alvo compreendem locais onde o solo encontra-se com defi ciências estruturais, apresentando processos 

erosivos ou estabilizados com gramíneas exóticas principalmente spp. (capim-braquiária)., difi cultando o desen-

volvimento de mudas devido à falta de estruturação do solo e à forte competição das gramíneas. 

Um componente essencial da recuperação ambiental é a inibição do crescimento populacional de espécies exóticas 

invasoras e o uso de espécies funcionais portadoras de características que atuem sobre o ponto fraco das invasoras, que 

podem levar a avanços sucessionais. Com isso utilizou-se uma tecnologia recente baseada na funcionalidade das espécies 

no ecossistema através de agrupamentos de mudas portadoras de características que propicie efetiva melhoria do solo 

enquanto fornecem sombreamento para a inibição do crescimento das gramíneas exóticas. Dentro deste perfi l, as plantas 

do gênero Inga são muito indicadas pelo fato de serem de caráter pioneiro, arbóreas, de folhagem muito densa e com 

associação com fungos micorrízicos, caracterizando uma espécie de alto poder funcional. 

Assim, para incorporar melhorias na estabilidade e auto sustentabilidade das áreas do antigo canteiro de obras e 

faixa ciliar do reservatório, efetuou-se durante o ano de 2016 o plantio de dois grupos de Ingá. 

Ambos os grupos foram plantados no perímetro de um polígono oval, com mudas distanciadas em um metro, con-

forme apresentado na Figura 7.1 Cada grupo tem 20 metros de extensão com 4 metros de largura, um total de 48 metros 

de perímetro, o que comporta 48 mudas. O distanciamento entre os dois grupos foi de 10 metros, sendo que cada área de 

intervenção intensifi cada recebeu 96 mudas.

Figura 7.1 - Esquema de plantio nas áreas de intervenção intensificada 
da UHE Machadinho O grupo posicionado na interface com 

a água foi composto inteiramente de mudas de 

 (ingá-banana), o grupo posicionado no 

interior da área foi composto de 

(ingá-feijão). Ambas são espécies características 

de mata ciliar, contudo a primeira costuma ser 

encontrada na interface entre os meios enquanto 

a segunda é naturalmente encontrada mais afas-

tada da margem.

A distribuição de tratamentos das áreas 

destinadas à intervenção intensifi cada está apre-

sentada nas Figuras 7.2 e 7.3
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Figura 7.2 - Área 1 - Antigo canteiro de obras, intervenção na 
área 20

• Drenagem

Para otimizar o processo de reestruturação do solo na área do antigo canteiro de obras localizado a jusante da UHE 

Machadinho foram realizadas atividades para evitar a percolação da água, através da melhoria da drenagem existente e 

limpeza e abertura de drenos para escoamento das enxurradas. Estas medidas evitam o assoreamento e o solapamento 

das margens do reservatório, favorecendo o aumento da espessura e estabilidade do solo, facilitando o estabelecimento 

de plantas que farão a cobertura e proteção dos sedimentos, formação de poros e canais para a percolação de água, pro-

priedades que só serão recuperadas defi nitivamente através da progressão do desenvolvimento vegetal e com o passar do 

tempo geológico, garantindo o desenvolvimento das comunidades fl orestais originais, o manejo dos Sarandis, plantados 

anteriormente, bem como dos novos plantios a serem realizados.

Figura 7.3 - Área 2 - Faixa Ciliar, intervenção na ID 165

Nas áreas Área 1 - Antigo canteiro de obras 

20 e Área 3 – Trecho 5 - Antigo canteiro de obras 

(aterro de enrocamento de rochas) localizado a ju-

sante da UHE Machadinho, os processos erosivos 

durante décadas levaram à perda dos horizontes A 

e B da maioria destas áreas, difi cultando processos 

de colonização de uma nova vegetação de caráter 

fl orestal (Figura 7.4). 

Nestas áreas, a retirada de camadas de solo, 

mistura de horizontes ou o aterramento e posterior 

compactação desestruturou estes solos, o que re-

sultou em um impedimento dos processos sucessio-

nais esperados nos programas de recuperação.

Figura 7.4 - Área 3 – Trecho 5 - Antigo canteiro de obras (aterro de 
enrocamento de rochas) localizado à jusante da UHE Machadinho, com 
ações de Revestimento Vegetal e contenção de escoamento superficial 
da água

7.3 RESULTADOS

• Plantio de mudas

Durante o mês de agosto foram exe-

cutadas as atividades de preparação com 

roçada e abertura de covas nas áreas de 

intervenção intensifi cada ou plantio.

Durante os dias 05 a 30 de setembro 

de 2016 foram plantadas 876 mudas confor-

me Tabela 7.1.

NÚMERO ESPÉCIE NOME CIENTÍ-
FICO FAMILIA Nº TOTAL DE 

MUDAS

1 Inga - Feijão FABACEAE 480

2 Inga - Beira 
Rio FABACEAE 336

3 Sarandi - 
Vermelho

PHYLANTHEA-
CEAE 60

TOTAL DE MUDAS UTILIZADAS 876

Tabela 7.1 – Descrição qualitativa e quantitativa das espécies plantadas em 
2016
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Área 1 - Antigo canteiro de obras 20: 

Foram plantadas 480 mudas de Ingá e mais 48 mudas Sarandis em 10 núcleos (Figura 7.7 e 7.8).

Figura 7.7 – Área de intervenção intensificada - A1 - Antigo canteiro de obras, antes 
do inicio das atividades de manutenção (roçada e coroamento) das mudas plantadas 
Data 24/11/2016   Coordenadas  E: 422496.94  N: 6954642.83

Figura 7.8 - Área de intervenção intensificada - A1 - Antigo canteiro de obras, antes 
do inicio das atividades de manutenção (roçada e coroamento) das mudas plantadas. 
Data 24/11/2016. Coordenadas  E: 422496.94  N: 6954642.83 

As mudas receberam uma 

adubação química por cova, com 150 

gr/cova e aplicação de higrogel (Fi-

gura 7.7), melhorando o pegamento 

e facilitando o desenvolvimento das 

mudas (leguminosas) por maior tem-

po.

Para garantir que as mudas de 

Ingás tivessem estirpes rústicas de 

Rhizobium, em torno de 30 dias antes 

do plantio das mesmas, foi recolhido 

solo superfi cial sob árvores adultas 

destas espécies e espalhado sobre 

as embalagens das mudas, formando 

uma pequena camada de cerca de 

um centímetro de espessura (Figura 

7.9). Esta é uma forma simples de 

garantir a interação destes ingás com 

rizóbios nativos e capazes de fi xar o 

nitrogênio atmosférico, transforman-

do-o em nitritos e nitratos.

Figura 7.9 – Aplicação dos Rizóbios nativos e uso do hidrogel nas mudas de Ingá 
destinadas ao plantio. 01/09/2016

Área 2 - Faixa Ciliar, ID 165: 

Foram plantadas 336 mudas de Ingá e 12 

mudas de Sarandi em 7 núcleos (Figuras 

7.5 e 7.6). 

Figura 7.5 – Caracterização da Área - A2 - Faixa ciliar  ID 165 coberta com 
spp. (Capim-braquiária) antes do inicio das atividades de roçada e 

plantio de mudas.  Data 06/09/2016. Coordenadas  E: 435652.45  N: 6955470.37
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Figura 7.6 –  Visão geral da área após o plantio e tutoramento das mudas.  Data 28/09/2016. 
Coordenadas  E: 435652.45  N: 6955470.37

• Manutenção

No dia 24 de novembro de 2016 foram realizadas as atividades de manutenção com capina, roçada e coroamento, e 

retutoramento e amarração das mudas plantadas, considerando que a metodologia contemplou os seguintes itens: 

• Número de mudas na parcela.

• Número de mudas vivas e mortas (percentual de pega). 

• Tamanho e estado geral das coroas. 

• Estado geral e posição dos tutores. 

• Estado geral e necessidade de amarração.

• Presença de formigas

Figura 7.10 – Área A2 - Faixa ciliar  ID 165 com as mudas plantadas de Ingás sombreados 
pela spp. (Capim-braquiária) que demandam atenção para não sofrerem 
nenhum tipo dano durante as atividades de manutenção (roçada e coroamento). Data 
27/12/2016oordenadas  E: 422496.94  N: 6954642.83  

• Drenagem

Nos dias nos dias 27 e 28 de dezembro de 2016 foram realizadas as atividades de contenção e melhoria do sistema 

de drenagem das águas superfi ciais com ações de revestimento vegetal na Área 3 – Trecho 5 - Antigo canteiro de obras 

(Figuras 7.11 e 7.12).  Estas ações incluíram a colocação de feixes vivos nos sulcos de drenagem, drenagem das águas da 

estrada (espinhas de peixe), descida da área com Sarandis na margem esquerda, onde já existia sistema de drenagem.

Figura 7.11 – Área A3 – Trecho 5  com a execução de melhoria do sistema de drenagem 
existente, com limpeza e abertura dos drenos para escoamento e contenção das chuvas. Data 
27/12/2016.  Coordenadas  E: 420684.02  N: 6955091.56
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Figura 7.12 –  Área A3 – Trecho 5 com abertura de drenos e ações de revestimento vegetal  
como contenção de escoamento superficial das chuvas.   Data 27/12/2016.  Coordenadas  E: 
420684.02  N: 6955091.56  

Na Área 1 - Antigo canteiro de obras 20 foram feitos a quebra das cristas do talude com realização de cortina vege-

tada, e a abertura de sistema de drenagem das águas superfi ciais para a margem esquerda. 

Foram executados os serviços de melhoria da drenagem existente, com limpeza e abertura de drenos para esco-

amento das enxurradas, com a fi nalidade aumentar a espessura do solo e facilitar o estabelecimento de plantas (Figuras 

7.13 e 7.14). 

Na rampa de corte do talude, foi feito plantio de gramínea de verão Milheto ( ) que é uma gramí-

nea de primavera-verão anual com amplo período de semeadura, versátil, rústica e de crescimento rápido, muito resistente 

à seca e que produz uma massa verde/forragem em tempo curto, sendo ótima para como cobertura temporária do solo. 

Além disto foi realizado a semeadura de espécies nativas de cobertura rápida, sendo Fumeiro-bravo ( ) 

que é uma planta invasora de terrenos baldios e fl oresce preferencialmente na primavera e verão, e a Arroeira branca 

( ).

Figura 7.13 –  Área A3 – Trecho 5 com as ações de revestimento vegetal e contenção de 
escoamento superficial da água. Data 27/12/2016. Coordenadas  E: 422496.94  N: 6954642.83  

7.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No ano de 2016, as atividades de recuperação de áreas degradadas e da APP do reservatório da UHE Machadinho 

focaram as áreas do antigo canteiro de obras e a faixa ciliar do reservatório, locais onde o solo encontra-se com defi ciências 

estruturais e com presença de gramíneas exóticas.

Para incorporar melhorias na estabilidade e auto sustentabilidade das áreas do antigo canteiro de obras e faixa ciliar 

do reservatório, foram plantadas 816 mudas de Ingá, além de 60 mudas de Sarandi, totalizando 876 mudas. 

A taxa média de mortalidade das mudas foi de 14%, correspondendo a 14,26% do total de 876 mudas avaliadas.

De forma complementar, foram realizadas obras de drenagem na área do antigo canteiro de obras localizado à ju-

sante da UHE Machadinho, a fi m de controlar a percolamento da água e estimular os processos sucessionais advindos das 

atividades do programa de recuperação de áreas degradadas.

• Avaliação da taxa de sobrevivência das mudas

O nível de sobrevivência das mudas plantadas atingiu o patamar esperado para esta etapa da intervenção, sendo 

que o nível de mortalidade atingiu 14 % (quatorze por cento), e encontrado um total de 125 (cento e vinte e cinco) mudas 

mortas para esta etapa do plantio/recuperação, atingindo os objetivos estabelecidos para esta etapa do projeto.
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8.1 INTRODUÇÃO

A Gestão Sociopatrimonial da Engie Brasil Energia S.A. é responsável pela elaboração e atualização dos procedimen-

tos necessários à fi scalização ambiental e patrimonial em reservatórios e respectivas áreas marginais, em complemento ao 

Plano de Gestão Ambiental e Sociopatrimonial - PGASP e ao Manual de Gestão Ambiental e Sociopatrimonial – MGASP, além 

de atender à Legislação Ambiental vigente e controlar o seu ativo patrimonial.

8.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O monitoramento da UHE Machadinho, feito por terra e por água, tem como objetivo identifi car, por meio de vis-

torias, ações irregulares dentro da área da concessão e entorno do empreendimento (invasões, construções, corte de 

vegetação, queimadas, etc.).

Com base nas vistorias efetuadas, caso sejam identifi cadas irregularidades, estas são registradas em um documento 

denominado Registro de Ocorrência (RO). É também parte integrante do procedimento de fi scalização, o encaminhamento 

dos RO de cunho ambiental para a Polícia Ambiental (de acordo com o município de jurisdição).

O RO Patrimonial deve estar vinculado a um imóvel da Concessão, sendo que neste são inseridos diversos dados 

tais como:

• Tipo de infração;

• Nome do Infrator:

• Localização;

• Coordenadas geográfi cas;

• Descrição da irregularidade;

• Registros fotográfi cos;

No momento da identifi cação da infração, a equipe de fi scalização busca manter contato com o infrator, repassando 

verbalmente as informações e responsabilidades acerca de seu ato e solicitando adequação.

Nos casos em que o infrator não atende à solicitação verbal após a abordagem da equipe de fi scalização, é emitida 

uma Notifi cação Extrajudicial (NE) informando sobre as infrações que foram constatadas e estabelecendo um prazo para a 

readequação das mesmas.  Não havendo o atendimento ao solicitado na NE por parte do infrator, o RO é encaminhado à 

área Jurídica para análise e providências de Ação Judicial.

Tanto a Gestão dos Imóveis como os Registros de Ocorrência (RO) são controlados por um Sistema denominado 

GeoWeb, que possibilita o gerenciamento dos imóveis do empreendimento. Nesse sistema são armazenadas todas as in-

formações documentais, as quais são registradas em um Banco de Dados Oracle e sua documentação física é digitalizada, 

formando um Banco de Imagens. Além disso, todas as áreas atingidas pela UHE Machadinho possuem imagem captadas 

por satélites de Alta Resolução Espacial. 

O Sistema GeoWeb conta com um acervo de imagens de satélite, de alta resolução, dos anos de 2005, 2008, 2010, 

2012 e 2015 (imagens do satélite Kompsat), que possibilitam a análise da evolução do uso e ocupação do solo e o acom-

panhamento das ocupações irregulares nos imóveis da UHE Machadinho. Esse processo visa à determinação de um plano 

de ação para minimizar a quantidade de ocorrências irregulares sociopatrimoniais e ambientais.

ESTÃO 
atrimonial

8Gestão SocioPatrimonial
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8.2.1 Fiscalização Ambiental e Sociopatrimonial

Na área de abrangência da fi scalização são realizadas vistorias periódicas via terrestre e fl uvial para identifi cação de 

irregularidades ambientais e sociopatrimoniais como invasões, construções, corte de vegetação, queimadas, etc. Além de 

vistorias in loco para o atendimento a denúncias e demandas estratégicas. 

O reservatório foi dividido em quatro segmentos para o melhor gerenciamento, conforme Figura 8.1. 

Figura 8.1 – Localização dos segmentos do reservatório da UHE Machadinho

As atividades da Fiscalização Ambiental e Sociopatrimonial encontram-se organizadas conforme a seguir:

a) Fiscalização e monitoramento terrestre: consiste na fi scalização em imóveis de concessão, áreas remanescentes, poços 

subterrâneos, estações sismológicas e verifi cação de placas orientativas no entorno da área de interesse; 

b) Fiscalização e monitoramento fl uvial: consiste na fi scalização em áreas de preservação permanente (APP) nas margens 

do reservatório, para identifi cação de irregularidades, verifi cação dos efeitos erosivos e estabilidades de taludes marginais. 

O monitoramento fl uvial compreende ainda a coleta de água e corpos de prova do Mexilhão-dourado, verifi cação de fl ora-

ção de algas, proliferação de macrófi tas e a integridade de cercas e placas orientativas.

c) Atendimentos extraordinários: verifi cação de fatos, vistorias e apoio fl uvial e/ou terrestre, solicitadas pontualmente, a fi m 

de constatar ocorrências, atender emergências, verifi car e acompanhar ações judiciais, além de dimensionar e quantifi car 

contingências específi cas necessárias para a gestão ambiental e sociopatrimonial do empreendimento. Estas podem ocorrer 

em qualquer área do reservatório, em áreas marginais ou mesmo em áreas de infl uência indireta.

No mês de novembro de 2016 foi realizado um treinamento para a nova equipe contratada, responsável pela fi scali-

zação do reservatório da UHE Machadinho. Nesse treinamento foram apresentadas todas as ferramentas de uso e pesqui-

sa, explicado sobre a composição e estruturação das informações ambientais e sociopatrimoniais do empreendimento, de 

formas a que todos os novos usuários tivessem condições de registrar as irregularidades (RO), os Resumos Executivos – RE 

(vistorias), efetuar o acompanhamento e realizar pesquisas nesse Sistema. 

O acesso ao Sistema GeoWeb, com as informações de zoneamentos, imagens por satélite, uso do solo, registros de 

ocorrências e áreas adquiridas para formação dos reservatórios de todas as usinas da Engie está disponível ao IBAMA e 

outros órgãos ambientais sempre que houver necessidade de efetuar pesquisas nesse Sistema. O acesso será autorizado 

após efetuado o treinamento do pessoal por parte da Engie.
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O Quadro 8.1 apresenta a frequência das atividades.

Quadro 8.1 – Frequência das atividades

Atividades Quantidade Frequência

Fiscalização e Monitoramento Terrestre   

Imóveis remanescentes 546 imóveis Anual

Fiscalização e Monitoramento Fluvial   

Monitoramento da área alagada e verifi cação de usos 
e ocupações irregulares na faixa de proteção ciliar

Perímetro: 500 km Mensal

A fi scalização e monitoramento fl uvial e terrestre 
contempla:

  

Coleta de água de poços subterrâneos 06 poços sob demanda

Coleta de dados sismológicos 02 estações mensal

Verifi cação da integridade de placas orientativas 105 placas sob demanda

Verifi cação dos efeitos erosivos das margens do 
reservatório

01 trecho trimestral

Verifi cação da estabilidade de taludes marginais 08 pontos trimestral

Verifi cação de parâmetros físicos de água superfi cial 11 pontos mensal

Coleta de água e corpos de prova de Mexilhão-dou-
rado

03 pontos sob demanda

Verifi cação de fl oração de algas e macrófi tas aquáti-
cas

02 pontos trimestral

Verifi cação visual da integridade de cercas Perímetro: 111 km mensal

Atendimentos extraordinários   

Vistorias de ocorrências ambientais - sob demanda

Acompanhamento técnico de fornecedores, licencia-
dores e órgão afi ns

- sob demanda

Vistorias para verifi cação de acordos amigáveis - sob demanda

Vistorias e acompanhamento de processos judiciais 
em andamento.

- sob demanda

Quando constatada uma irregularidade, é realizado o levantamento de dados como registro fotográfi co, informações 

do infrator, propriedade, descrição do fato, testemunhas e coordenadas geográfi cas. Posteriormente é efetuado o registro 

da ocorrência (RO) no sistema Geoweb, em formulário específi co (RO-11 Uso e Ocupação Irregular).

As ocorrências ambientais são encaminhadas para os órgãos de fi scalização de Santa Catarina ou do Rio Grande do 

Sul.

Além de registros de uso e ocupação irregular, outras atividades executadas pela equipe da fi scalização são detalha-

das a seguir, as quais geram registros específi cos:

• Vistorias Programadas de Taludes Marginais

A atividade compreende uma inspeção visual, a fi m de verifi car possíveis indícios de instabilidade (rupturas no solo, 

inclinação de árvores, processos erosivos etc.) nas oito encostas consideradas potencialmente instáveis nos estudos de 

pré-enchimento do reservatório. Também são realizadas medições de nível freático em dois desses pontos onde houve a 

instalação de piezômetros.

• Vistorias Programadas de Macrófi tas Aquáticas

Conforme previsto no PGASP, são realizadas vistorias periódicas com frequência trimestral, com a fi nalidade de 

identifi car possíveis focos de proliferação de macrófi tas. São realizadas vistorias em toda a extensão do reservatório e seus 

tributários sendo que no ano de referência não foram constatados pontos de proliferação de macrófi tas.

• Vistorias Programadas de Cercas

As vistorias programadas de cercas são realizadas com frequência mensal e visam identifi car possíveis irregulari-

dades relativas a danos em cerca e presença de gado na faixa ciliar nas UBR (Unidades Básicas de Revegetação), onde o 

projeto de restauração ecológica foi executado.
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8.3 RESULTADOS

• Vistorias em Áreas Remanescentes

As vistorias em áreas remanescentes têm por objetivo verifi car a condição atual das áreas de propriedade do empre-

endedor. Identifi cada alguma irregularidade, elabora-se um registro de ocorrência (RO-11), prosseguindo com o processo 

de correção.

Caso a área vistoriada não esteja ocupada, é elaborado um resumo executivo (RE 02) para registrar a realização da 

vistoria. As vistorias são realizadas a partir de um planejamento semanal ou a partir de denúncias oriundas da população.

• Vistorias Complementares

Vistorias efetuadas para acompanhar a situação das infrações por meio de inspeção rotineira ou atendimento de 

demandas jurídicas, sejam elas ambientais ou patrimoniais, em APP ou áreas remanescentes.

• Acompanhamentos Técnicos

Os Acompanhamentos técnicos são aplicados durante a execução dos serviços dos consultores e fornecedores nos 

monitoramentos ambientais. O técnico fi scalizador utiliza-se de um formulário específi co para o registro da atividade des-

crevendo de maneira breve os fatos constatados.

Os registros são encaminhados à área de meio ambiente da UHE Machadinho, responsável pela gerência técnica dos 

monitoramentos.

No ano de 2016 foram registradas 08 ocorrências, conforme apresentado no Quadro 8.2.

Quadro 8.2 – Ocorrências registradas no ano de 2016

Registro Descrição Quantidade

RO-11 Uso e Ocupação Irregular das Margens 05

RO-14 Ocorrências Gerais 03

Total 08

As ocorrências gerais observadas neste período foram referentes a danos nas cercas de isolamento da Área de Pre-

servação Permanente, com 3 (três) registros no município de Piratuba/SC (Figura 8.2). 

Figura 8.2 - Cercas danificadas
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Os registros de uso e ocupação irregular do período encontram-se assim distribuídos:

- 3 (três) RO11: ocupação irregular com criação de gado na APP.

- 1 (uma) RO11: ocupação irregular com criação de abelhas em Área Remanescente (Piratuba-SC).

- 1 (uma) RO11: ocupação irregular com plantio de lavoura em Área Remanescente (Barracão-RS).

Das ocorrências citadas acima, aquelas referentes a danos nas cercas aguardam a manutenção para uma nova 

vistoria complementar. As ocupações irregulares com criação de gado foram resolvidas amigavelmente e as demais irregu-

laridades aguardam prazo amigável.

No período foram realizadas 03 vistorias complementares para verifi cação do cumprimento de acordos judiciais, nas 

localidades de linha Cardoso, município de Barrcão e Linha Santa Catarina e linha Coqueiro, no município de Machadinho.

Além destas, também foram realizados 5 (cinco) Acompanhamentos Técnicos, conforme Quadro 8.3.

Quadro 8.3 - Acompanhamentos Técnicos

Local Caracterização

Linha Barra do Ligeiro – Maximiliano de Almeida/RS Acompanhamento técnico ao Analista Ambiental da Engie (Felipe S. Soares)

Trecho II – Reservatório UHE Machadinho Acompanhamento técnico na Usina Hackmam

Trecho I – Reservatório UHE Machadinho Instalação de corpos de prova

Áreas Remanescentes UHE Machadinho Acompanhamento levantamento de nascentes – ConsulGel (Marcelo Luís 
Becker)

Trecho I – Reservatório UHE Machadinho Acompanhamento técnico após solicitação da Gerência da UHE Machadinho

Uma importante melhoria no desenvolvimento das atividades no ano de 2016 foi o uso de tecnologias avançadas 

para a obtenção de informações geolocalizadas durante a coleta de dados. Assim, todas as atividades realizadas em campo 

foram desempenhadas com o auxílio de dispositivo eletrônico móvel (tablet) permitindo à equipe de campo a visualização 

de dados georeferenciados em tempo real sobre a imagem de satélite, dando subsídios para tomada de decisão, bem 

como possibilitando a coleta e a digitalização de informações in loco, reduzindo, dessa forma, a possibilidade de erros e 

redundâncias no registro dos dados.

Além de auxiliar a equipe gestora, o uso das ferramentas tecnológicas otimizou o desenvolvimento dos trabalhos 

em campo, uma vez que os profi ssionais estão munidos de todas as informações necessárias para o desenvolvimento das 

atividades, com suporte a geolocalização em tempo real. Com isso a equipe de campo pode identifi car, com facilidade: 

- os limites da APP do reservatório; 

- os limites dos imóveis circunvizinhos, bem como informações de seus respectivos proprietários; 

- as vias e acessos vicinais em área de lavoura e/ou de atividades agropastoris; 

- os locais onde já foi estabelecido o cercamento da APP permitindo, assim, a vistoria da integridade das cercas; 

- durante a execução dos trabalhos, a visualização dos locais onde já existiam registros de ocorrência (R.O), acom-

panhando o seu histórico de evolução.

O uso dessa tecnologia auxiliou ainda na coleta de dados para subsidiar o mapeamento de informações como: locais 

de identifi cação de macrófi tas, locais de coleta de amostras de água para avaliação de parâmetros físicos e químicos, locais 

de registros de ocorrência de uso irregular dentro da APP, as áreas da APP destinadas a dessedentação animal, os locais de 

acesso ao reservatório para fi ns de recreação e lazer, dentre outros.

Além das pranchetas eletrônicas, também foi incorporado no processo de fi scalização o uso de drones para o monito-

ramento de áreas remotas de difícil acesso, otimizando, assim, as atividades de campo durante a realização dos trabalhos.
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Para irregularidades sem solução amigável, houve a necessidade do ingresso de ações de reintegração de posse 

(Quadro 8.5) por parte do Consórcio Machadinho. No período de 2002 a 2016 foram ajuizadas 127 ações de reintegração 

de posse, sendo que destas, 91,34 % (116 processos) foram fi nalizadas/encerradas. Os demais 8,66 % (11 processos) 

encontram-se em andamento/tramitação, ou seja, estão em curso no judiciário nos diversos estágios jurídicos, tais como: 

manifestações iniciais; aguardando julgamento; em fase de recurso; em instrução; em perícia; etc. 

Em 2016 não foram ajuizadas novas reintegrações. O Quadro 8.5 apresenta o estágio dos processos de reintegração 

de posse.

Quadro 8.5 – Estágio dos Processos de Reintegração de Posse

Estágio do Processo Quantidade %

Processos em Andamento / Tramitação 11 8,66

Processos Finalizados / Encerrados em 2016 116 91,34

Total 127 100

8.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A UHE Machadinho zela pela relação transparente com as comunidades e órgãos ambientais envolvidos, priorizando 

solução amigável sempre que são observadas irregularidades na área da Concessão. 

A redução dos registros, tanto de irregularidades, quanto de processos de reintegrações de posse, evidencia que o 

objetivo de manter um relacionamento harmônico com a comunidade do entorno vem sendo alcançado.

Em 2016 foi incorporado o uso de tecnologias avançadas para a obtenção de informações geolocalizadas durante 

a coleta de dados. A obtenção dos dados levantados em campo realizada através de formulário eletrônico conectado ao 

banco de dados, desenvolvido em ambiente digital com suporte de WebGIS, permitiu que a informação fosse coletada 

juntamente com sua localização geográfi ca. Dessa forma, os gestores, além de acompanharem remotamente a evolução 

dos trabalhos de campo, puderam coordenar a equipe defi nindo estratégias visando a melhoria da qualidade do serviço.

8.3.1 Resultados Consolidados

Como resultado do procedimento de fi scalização realizado na UHE Machadinho desde 2002, encontram-se regis-

trados no Sistema Geoweb em dezembro de 2016 um total de 2.372 casos de irregularidades patrimoniais e ambientais. 

Destes, 52,74% (1.251 RO) foram concluídos de alguma forma: amigavelmente; por ação judicial; por ação do órgão 

ambiental; ou por decisão administrativa, ou seja, foi cessado o uso irregular da área. Já os demais 47,26 % (1.121 RO) 

encontram-se em tramitação nas diversas etapas do processo de fi scalização, tais como: aguardando identifi cação do infra-

tor; no prazo amigável; aguardando perícia topográfi ca; em ação de reintegração de posse e outras (Quadro 8.4).

Quadro 8.4 – Tramitação dos Registros de Ocorrências - RO Emitidos na Usina Hidrelétrica 
Machadinho

Estágio da Tramitação dos RO Quantidade %

Concluídos 1.251 52,74

Em Andamento 1.121 47,26

Total 2.372 100

Fonte: Dados extraídos do Sistema Geoweb.
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9.1 INTRODUÇÃO

O relacionamento com a comunidade da área de infl uência da UHE Machadinho é realizado através do desenvolvi-

mento de diversas atividades com objetivo principal de interação constante com a população local.

No Programa de Comunicação Social executa-se ações de cunho social, apoio a projetos sociais e atendimento as 

demandas da comunidade através do Centro de Atendimento à População (CAP), pelo site do Consórcio Machadinho, em 

rádios locais, releases, jornais impressos, newsletter, visitas na usina, concurso de redação e participação em feiras e em 

eventos específi cos.

9.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

elacionamento e comunicação com a
ociedade

9Relacionamento com a Sociedade

A Assessoria de Comunicação do Consórcio Machadinho tem por objetivo divulgar as boas práticas e fortalecer os 

canais de comunicação entre o empreendimento e a comunidade. Busca, através de ações comunicacionais, permanecer 

em contato com a imprensa regional e comunidade lindeira, promovendo a disseminação de assuntos pertinentes ao pú-

blico alvo. Estas ações são executadas através de releases enviados à imprensa, programas de rádio, newsletter, anúncios, 

relacionamento com a imprensa, site institucional, relatórios e clippagem de matérias.

9.2.1 Comunicação Social

• Programas de Rádio

Veiculado duas vezes por semana (terças e quintas-feiras), o programa ‘Notícias do Consórcio Machadinho’, divulga 

notícias de utilidade e ações realizadas pelo Consórcio Machadinho. Durante o ano de 2016 foram produzidos e veiculados 

97 programas de rádio nas seguintes emissoras listadas na Tabela abaixo.

Tabela 9.1 – Emissoras de rádio que veicularam o programa 
Notícias do Consórcio Machadinho

EMISSORA MUNICÍPIO

Rádio Cidade Barracão - RS

Rádio Comunitária Interativa Machadinho-RS

Rádio Comunitária Interativa Maxi     Maximiliano de Almeida - RS

Rádio 104,9 FM Piratuba - SC

Rádio Barriga Verde Capinzal - SC

Rádio Campos Verdes Zortéa - SC

Rádio Capinzal Capinzal - SC

Rádio Club FM Machadinho – RS

Os assuntos que foram destaques nos programa de rádio foram referentes a divulgação do PACUERA, Compensação 

Financeira, Ações sociais e Concurso de Redação. 
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• Releases
Através da produção e envio de pré e pós releases para a imprensa regional, a comunidade fi ca a par das ações liga-

das à Usina. São divulgadas atividades relacionadas aos procedimentos da Usina, meio ambiente, projetos sociais, eventos, 

assuntos de utilidade pública e festividades. Através da Assessoria de Comunicação, em 2016, foram enviados 49 releases, 

resultando em 478 publicações nos vários meios de comunicação da região.

• Divulgação de ações ambientais e sociais
Realiza a cobertura de ações e eventos sociais e ambientais que são utilizados como suporte aos programas de rádio 

e aos releases encaminhados à imprensa regional. Estes releases são veiculados em toda a região, através de sites, jornais, 

rádios e televisão. Exemplos de matérias produzidas através dessas coberturas, são apresentadas nas Figuras 9.1 e 9.2.

Figura 9.1 - Jornal Comunidade (Julho de 2016) Figura 9.2 - Jornal Voz Regional (Junho de 2016)

• Relacionamento com a imprensa
O atendimento à imprensa acontece de forma estreita com os meios de comunicação, resultando em matérias im-

pressas e também televisivas. Essas ações auxiliam a imprensa, tanto em visitas à Usina, como em entrevistas com colabo-

radores, o que se refl ete no bom relacionamento da empresa com todos os meios de comunicação da região. 

• Publicidade
Além de divulgar as atividades que envolvem a Usina, o Consórcio Machadinho também procura divulgar boas ini-

ciativas através de ações específi cas em datas comemorativas como Semana do Meio Ambiente, dia da Água e festividades 

de interesse da comunidade. Isso é realizado através de anúncios publicitários padronizados em jornais da região, listados 

na Tabela 9.2 e ilustrado na Figura 9.3.

Tabela 9.2 – Jornais que veicularam anúncios 
publicitários do Consórcio Machadinho

JORNAL MUNICÍPIO

Comunidade Piratuba - SC

O tempo Capinzal – SC

A semana Capinzal – SC

Informativo Regional Sananduva – RS

Cidades Piratuba – SC

Folha da Club Machadinho - RS

Figura 9.3 – Exemplo de anúncio publicitário em data 
comemorativa veiculado em jornal
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• Site Institucional do Consórcio Machadinho
O site do Consórcio Machadinho (www.machadinho.com.br) é outra importante ferramenta de comunicação para 

divulgar informações do empreendimento, ações de responsabilidade social e de meio ambiente, área da imprensa, fotos, 

programa de visitas, Concurso de Redação, PACUERA e demais informações importantes da UHE Machadinho. 

Na área de responsabilidade social, o site possibilita ao usuário conhecer os projetos sociais, obter informações sobre 

a educação ambiental, acesso ao relatório de sustentabilidade e gestão social, além de informações sobre o Programa de 

Visitas e o Concurso de Redação do Consórcio Machadinho.

O site conta ainda com uma área exclusiva para cadastramento de projetos Sociais (SPG), conforme a Figura 9.4 

Através desta ferramenta online os proponentes podem fazer o cadastro dos projetos sem necessidade de deslocamento. 

Figura 9.4 – Área para cadastramento de projetos sociais no site do Consórcio Machadinho

No ano de 2016, o site recebeu o cadastro 

de 29 projetos nas diversas áreas de atuação: 

Educação, Saúde, Sócio Cultural, Saúde e Segu-

rança, os gráfi cos das Figuras 9.5 e 9.6 apresen-

tam os projetos cadastrados por área bem como 

os municípios de origem.

Figura 9.5 - Projetos cadastrados por área

Agregação de renda

Educação

Saúde

Segurança

Sócio-Cultural
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Figura 9.6 - Municípios de origem dos projetos cadastrados

9.2.2 Programa de Visistas

Através da visita o público conhece as instalações da Usina, além de receber informações sobre o histórico do em-

preendimento e as principais ações am¬bientais e sociais desenvolvidas na região. Uma equipe de monitores treinados faz 

o trabalho de acompanhamento das visitas. 

O agendamento das visitas pode ser realizado através dos telefones 0800 644 0026 / (49) 3553 6120 ou então do 

e-mail visitas@machadinho.com.br.

• Objetivo
Proporcionar a aproximação da comunidade lindeira da UHE Machadinho através de visitas ao empreendimento, 

tendo como público alvo os grupos e entidades da população em geral e alunos do 9º ano da rede escolar dos municípios 

da área de abrangência do empreendimento. A Usina recebe três tipos de visitantes: 

• Visitas turísticas: gratuita e aberta ao público em geral, realizadas pela equipe do programa de visitas, sendo co-

brada uma taxa para custeio do transporte, caso o grupo não se desloque até a usina com transporte próprio.

• Visitas técnicas: direcionadas a estudantes, universitários, técnicos, autoridades e profi ssionais de áreas afi ns, sem 

custos para os visitantes. As visitas são acompanhadas por profi ssionais da UHE Machadinho.

• Visitas escolares, associações e entidades em geral: abertas ao público em geral, com prioridade para alunos do 9º 

ano, grupos e entidades da população de todos os municípios da UHE Machadinho. Não tem custos aos visitantes, sendo 

que o transporte é de responsabilidades das prefeituras por meio de uma parceria com o Consórcio Machadinho.

• Atividades Desenvolvidas

Para a divulgação do Programa de Visitas, uma equipe realiza 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, 

e-mail, marketing e telemarketing e ações de divulgação.

No ano de 2016, a UHE Machadinho recebeu 3.789 visitantes sendo 1.582 visitas turísticas, 390 visitas técnicas e 

1.817 visitas agendadas pelo Programa de Visitas. Desde o início da operação da UHE Machadinho em 2002 até dezembro 

de 2016, foram recepcionados 73.670 visitantes. Desde a sua implantação em 2007 o Programa de Visitas à UHE Macha-

dinho recebeu 29.048 pessoas provenientes dos municípios lindeiros (Tabela 9.3).

Barracão

Campos Novos

Capinzal

Ipira

Machadinho

Maximiliano de Almeida

Pinhal da Serra

Piratuba

Projetos Cadastrados por Municípios no SGP 

3

2

3

3

6

5

2

5
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Tabela 9.3 –Público atendido pelo Programa de Visitas

ANO/PÚBLICO PROGRAMA 
DE VISITAS 

TURÍSTICA E 
GERAL TÉCNICA ACUMULADO 

ANO
ACUMULADO DESDE 

2007
ACUMULADO DESDE 

2002 

2002-2006      9131

2007 2090 2194 447 4731 4731 13862

2008 3180 2756 539 6475 11206 20337

2009 2687 3577 343 6607 17813 26944

2010 3094 4116 388 7598 25411 34542

2011 3651 5995 204 9850 35261 44392

2012 3627 3534 68 7229 42490 51621

2013 3510 4222 282 8014 50504 59635

2014 3041 2470 191 5702 56206 65337

2015 2351 1902 291 4544 60750 69881

2016 1817 1582 390 3789 64539 73670

TOTAL 29048 32348 3143 64539 64539 73670

Através da visita o público conhece as instalações da Usina, além de receber informações sobre o histórico do em-

preendimento e as principais ações am¬bientais e sociais desenvolvidas na região. Uma equipe de monitores treinados faz 

o trabalho de acompanhamento das visitas. 

O agendamento das visitas pode ser realizado através dos telefones 0800 644 0026 / (49) 3553 6120 ou então do 

e-mail visitas@machadinho.com.br.

Figura 9.7 – Número e porcentagem de público visitante em 2016

Figura 9.8 – Comparativo entre o número de população lindeira e 
de visitante lindeiros
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Figura 9.9 - Visita Escolar Figura 9.10 - Visitantes Associação

O Concurso de Redação surgiu no ano de 2007, juntamente com o Programa de Visitas para alunos de 8ª série e 9º 

ano do ensino fundamental das escolas lindeiras à Usina. Nesses dez anos de concurso mais de 9 mil alunos visitaram a 

usina destes mais de 6 mil inscreveram suas redações.

No ano de 2016 aconteceu a 10ª edição do Concurso de Redação do Consórcio Machadinho com o tema “10ª Edição 

do Concurso de Redação do Consórcio Machadinho – Eu quero fazer parte dessa história”, abordando a experiência em 

participar do Concurso, com o propósito de repensar suas ações. Das 44 escolas com alunos aptos a participar do concurso 

de redação nos municípios da área de abrangência da usina, participaram 31 delas.

9.2.3 Concurso de Redação

• Objetivo
Instigar a criatividade e conhecimento dos alunos da 8ª série e 9º ano do ensino fundamental das escolas lindeiras 

à UHE Machadinho através da visita à Usina e desenvolvimento de redações com temas específi cos a fi m de inscrevê-los 

no Concurso de Redação do Consórcio Machadinho, que premia as melhores redações no fi m de cada ano. O Concurso de 

Redação iniciou no ano de 2007 em paralelo ao Programa de Visitas à Usina, despertando os alunos para temas atuais e 

importantes à sociedade e contribuindo com a educação regional.

• Atividades Desenvolvidas
A fi m de valorizar os professores da região lindeira da Usina, o Consórcio Machadinho promoveu um sorteio para 

a escolha da comissão julgadora do Concurso de Redação. Para participar o educador deveria ser morador de um dos 11 

municípios da área de abrangência da UHE Machadinho, ser formado em Letras, e ter, no mínimo, cinco anos de atuação 

na área da educação. Dos 23 professores inscritos, foram sorteados os seguintes nomes: Sonia Mara Viero, de Ipira (SC); 

Sueli de Godoi, de Campos Novos (SC); e Sandra Daiane de Almeida Giacometti, de Pinhal da Serra (RS).

Na 10° edição do concurso, 904 alunos do nono ano dos municípios lindeiros visitaram a UHE Machadinho – Carlos 

Ermírio de Moraes e após a visitação, 637 inscreveram seus textos.

Figura 9.11 – Comparativo entre o número de alunos 
visitantes e de redações inscritas

O Evento de Premiação do Concurso de Redação do Consór-

cio Machadinho aconteceu no dia 27 de outubro de 2016 do Centro 

de Eventos de Piratuba (SC) contou com a participação de mais de 

750 pessoas. Neste dia foram premiadas as três melhores redações, 

e cada aluno com a melhor média geral, por municipio, recebeu a 

MENÇÂO HONROSA por sua participação (Tabela 9.4 e Figura 9.12).

904

637
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COLOCAÇÃO ALUNO PROFESSOR ESCOLA MUNICÍPIO TÍTULO MÉDIA

1º Sayonara 
Recalcatti

Graciela Wiechorek 
Silva Colégio Auxiliadora Campos Novos 

SC
Remédio para o mun-

do: É usina sustentável 8,97

2º Inaê de Mathia Ana Paula Burnagui 
Barbosa

Núcleo Municipal Ra-
faela Pizzetti Suppi Celso Ramos SC A energia da Usina 8,91

3º Tainan Rodolfo 
Cavasin

Maria Marlena Gauer 
Ko. Freitag

Escola Basica Mu-
nicipal Waldomiro 

Liessen
Ipira SC Por águas passadas 

planejando o futuro 8,9

Tabela 9.4 - Ganhadores da 10° edição do Concurso de Redação do Consórcio Machadinho

Figura 9.12 – Evento de premiação do Concurso de Redação

9.2.4 Divulgação do Programa de Visitas e do Pacuera
Com o propósito de divulgar o Programa de Visitas e do PACUERA participou-se de eventos na área de abrangência 

da Usina. No mês de julho aconteceu a 4ª Feira Municipal Pró Turismo, Comércio e Agropecuária (FEMUCA) em Machadinho 

(RS), nesta feira além do Programa de Visitas, foi divulgado o Plano de Uso e Conservação do Reservatório Artifi cial da 

Usina Hidrelétrica Machadinho (PACUERA) (Figuras 9.13 e 9.14).

Figura 9.13 - Participação na 4º Femuca – Machadinho RS Figura 9.14 - Explicações sobre o Pacuera e distribuição de 
folders do Programa de Visitas 
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9.2.5 Centro de Atendimento à População - CAP

• Objetivo
O CAP – Centro de Atendimento à População da UHE Machadinho tem por objetivo atender à população da região 

de infl uência do empreendimento, prestando informações, recebendo, registrando, analisando e respondendo aos pleitos e 

reivindicações da população num prazo de dez dias.

Os Centros de Atendimento à População (CAP’s) da UHE Machadinho foram implantados no ano de  2008, localizados 

nos municípios de Barracão (RS) e Piratuba  (SC). Na 2a Renovação da Licença  de Operação  n° 160/2001 de 24/07/2014 

foi determinado  que os CAP’s deveriam  ser incluídos como uma das ações   do   Programa   de   Comunicação    Social, 

nos   termos   do   Parecer   000124/2014 RS/NLA/IBAMA e do Ofício 02001.005138/2014-24  CGENE/IBAMA. 

Através das correspondências G14-N-0129 de 03/11/2014 e G15-N-084 de 08/06/2015 o Consórcio Machadinho 

expos que,  considerando  a diminuição  de demanda  de atendimento  por parte  do “público alvo” dos CAP’s e consideran-

do que as demais ações adotadas pelo Consórcio Machadinho através dos Programas de Comunicação Social e Educação 

Ambiental tem se mostrado sufi cientes para proporcionar   um  canal  de  comunicação   consistente  e  de  fácil acesso,  o 

Consórcio Machadinho requereu a anuência desse Instituto para encerrar as atividades do CAP existente no município de 

Barracão (RS), mantendo-se o CAP existente no município de Piratuba (SC) e realizando um atendimento itinerante sema-

nal nos munícipios de Barracão, Machadinho e Maximiliano de Almeida. O IBAMA, através do Ofício 02023.001306/2015-35 

NLA/RS/IBAMA de 10/08/2015 concordou com o fechamento do CAP de Barracão e, através do Ofício 02023.001681/2015-

85 DITEC/RS/IBAMA de 28/09/2015 concordou com a proposição de atendimento itinerante nos municípios do Rio Grande 

do Sul.

Em 2016 foram recebidas 114 solicitações: 81 no CAP de Piratuba, 13 na Prefeitura de Barracão, 12 na Prefeitura de 

Maximiliano de Almeida e 8 na Prefeitura de Machadinho. Nas fi guras abaixo são detalhados tipos de solicitações recebidas 

e as formas de atendimento, que são pelo telefone 0800 644 0026, e-mail, correspondência e presencial. 

Na vistoria realizada pelo IBAMA em 26 e 27/04 de 2016 na UHE Machadinho, diante da baixa procura da população, 

o Consórcio Machadinho requereu a anuência desse Instituto para encerrar o atendimento itinerante semanal nos muníci-

pios de Barracão/RS Machadinho/RS e Maximiliano de Almeida/RS, mantendo-se e ampliando o CAP existente no município 

de Piratuba (SC).

Figura 9.15 - Participação na 4º Femuca – Machadinho RS Figura 9.16 – Formas de atendimento 

Figura 9.17 – Tipos de solicitações no CAP
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Figura 9.18 – Atendimentos no CAP em Piratuba (SC)

9.2.6 Ações realizadas em parceria com as comunidades
No ano de 2016 foram fi rmados com a comunidade, por liberalidade, convênios para realização de 22 Projetos So-

ciais nas áreas de Educação, Sócio Cultural, Geração de Renda e Saúde, com investimento de R$733 mil. 

Os projetos apoiados pelo Consórcio Machadinho atendem aos municípios de Piratuba, Zortéa, Capinzal, Campos 

Novos, Anita Garibaldi, Celso Ramos e Ipira em Santa Catarina, e Maximiliano de Almeida, Machadinho, Barracão e Pinhal 

da Serra no Rio Grande do Sul. Os projetos tem, como premissa, serem autossustentáveis, ter alcance social e articulação 

com outros parceiros. 

O Cadastramento é realizado através do site do Consórcio Machadinho (www.machadinho.com.br) possibilitando as 

instituições terem um acesso mais rápido e efi caz no cadastramento e acompanhamento dos Projetos. A Tabela 9.5 apre-

senta os projetos apoiados pelo Consórcio Machadinho no ano de 2016:

NOME DO PROJETO LINHA DE ATUAÇÃO MUNICÍPIO

Esportes e Qualidade de Vida  Educação Machadinho – RS

Projeto Interagir Educação Piratuba – SC

Projeto Academia ao Ar Livre Saúde Ipira – SC

Produção de Leite a Base de Pasto Perene Geração Renda Zortéa – SC

Reforma Cancha de Bocha Sócio Cultural Max de Almeida - RS

Ampliação do Acervo Literário Biblioteca São Luiz Educação Max.Almeida- RS

Produção de Leite a Base de Pasto Perene - Fase IV Geração de renda Piratuba-SC

Projeto Jornada Literária Sócio Cultural Capinzal – SC 

Implantação Parque Infantil na Praça Sócio Cultural Barracão – RS

Projeto Bombeiro Mirim Educação Piratuba – SC

Projeto Conservação das Nascentes 3ª Etapa Geração de Renda Machadinho – RS

Projeto Guapos Sócio Cultural Machadinho – RS

Projeto Rádio Escola Educação Ipira – SC

Projeto PROERD Educação Barracão – RS

Projeto PROERD Educação Machadinho – RS

Projeto XV Festival Internacional de Dança Sócio Cultural Piratuba – SC

Tabela 9.5 – Projetos apoiados pelo Consórcio Machadinho em 2016

Além dos projetos listados acima, foram fi rmados seis convênios de doação de equipamentos com instituições co-

munitárias.
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Os investimentos do Consórcio Machadinho por área de atuação são apresentados na Figura 9.19. 

Figura 9.19 – Investimentos do Consórcio Machadinho por área

Além dos projetos acima, o Consórcio Machadinho patrocina palestras, cursos, seminários e eventos em geral em 

toda a região e que são de interesse da comunidade.

Projetos de Educação
Na área de educação, sete projetos foram apoiados em 2016, sendo investido um montante de mais de R$168 mil 

reais. Estes projetos visam à melhoria da educação na área de abrangência da Usina.  São projetos desenvolvidos pela co-

munidade escolar e demais entidades ligadas a este setor, que oportunizam os alunos e educadores promover e disseminar 

o conhecimento.

A seguir alguns projetos que foram destaques no ano de 2016 na área de educação:

• Projeto Bombeiro Mirim
Realizado no município de Piratuba (SC), o projeto “Bombeiro Mirim” consiste em um Programa de Apoio Pedagógico 

e de Complementação Educacional destinado a crianças com idade entre 9 e 12 anos e tem como objetivo proporcionar 

atividades que desenvolvam a motivação de valores, tais como, disciplina individual e coletiva, respeito e prática da solida-

riedade. Além das atividades didáticas, os alunos aprendem na prática ações de combate a incêndios, prevenção, primeiros 

socorros e até mesmo aulas de rapel, também realizam atividades com foco na informação para a comunidade, como o 

Alerta Vermelho e o Pedágio. Após as formaturas, os Bombeiros Mirins continuarão acompanhando e dando apoio nas 

atividades aos bombeiros da região. No decorrer do ano de 2016 foram desenvolvidas duas turmas de Bombeiros Mirins, 

totalizando 54 formados (Figuras 9.20 a 12.22).

Figura 9.20 – Turma de bombeiros mirins Figura 9.21 – Formatura de bombeiro mirim
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Figura 9.22 – Folder desenvolvido durante o projeto Bombeiro Mirim

• Projeto PROERD
Realizado nos municípios de Machadinho (RS) e Barracão (RS), o projeto que contou com cerca de 170 crianças de 

10 e 11 anos, consiste em uma ação conjunta entre as Policias Militares, Escolas e Famílias no sentido de prevenir o uso de 

drogas e à concentração de todas as formas de violências em todos os seus aspectos (físico-psicológicos), despertando-lhes 

a consciência e desenvolvendo habilidades para resisti-las (Figuras 9.23 e 9.24). 

Figura 9.23 – Projeto PROERD Figura 9.24 – Projeto PROERD

• Projeto Interagir
O projeto “Interagir” consiste na entrega de uniformes composto por jardineira, chapéu, camiseta, bota e mochila, 

para alunos da Escola Socioambiental de Piratuba (SC). O uniforme entregue aos alunos melhorar a percepção da escola 

perante a comunidade devido às cores, pretende formato e logotipos do uniforme (Figura 9.25). 
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A escola trabalha com a formação social e ambiental 

de aproximadamente 150 crianças e adolescentes na faixa 

etária de 07 a 14 anos, oferecendo atividades que buscam 

estimular os mesmos a complementarem sua formação es-

colar, por meio da convivência em grupo e da transmissão 

de conhecimento sobre a sustentabilidade.

Figura 9.25 – Projeto PROERD

Projetos Socioculturais
Na área sociocultural, o Consórcio Machadinho investiu juntamente com seus parceiros, em 2016 mais de 238 mil 

reais em onze projetos voltados diretamente às atividades socioculturais. Foram ações que aproximaram a comunidade 

lindeira da cultura, e fomentaram o crescimento de ofi cinas e trabalhos direcionados ao desenvolvimento regional de 

atividades culturais, levando também mais lazer para a vida da população regional. A seguir alguns projetos que foram 

destaques no ano de 2016 nesta área:

• Projeto XV Festival Internacional de Dança da Terceira Idade
O Projeto de Festival Internacional de Danças foi realizado no município de Piratuba (SC), e teve como objetivo levar 

ao público do município e aos turistas a cultura da dança com ênfase a terceira idade, proporciona uma troca de experiên-

cias culturais, desenvolvendo também a construção de cidadania.

O festival movimentou o município de Piratuba com várias apresentações de danças de grupos vindo de cidades do 

Brasil e exterior, culminou com noite de entrega de premiação e Show nacional, mais de 500 idosos participaram na disputa 

das danças e houve um público superior a quatro mil pessoas (Figuras 9.26 e 9.27).

Figura 9.26 - Participantes do festival Figura 9.27 - Festival de dança da Terceira Idade

• Projeto Guapos
Realizado no município de Machadinho (RS), o projeto 

“Guapos” trabalha com aproximadamente 40 crianças e ado-

lescentes, com idade de 5 a 17 anos, tem como objetivo pos-

sibilitar a inclusão das crianças e jovens carentes, priorizando 

a aprendizagem, concentração, desenvolvimento motor, além 

de melhorar a autoestima e autoconfi ança das mesmas. As 

atividades da Invernada Artística Gritos de Liberdade reali-

zam ensaios para apresentações de grupos de danças, com 

intuito de despertar interesse e gosto pela tradição gaúcha 

(Figura 9.28).

Figura 9.28 – Participantes do Projeto Guapos
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• Projeto Parque Infantil
Realizado no município de Barracão (RS), o projeto 

consiste na implantação de um parque infantil com o obje-

tivo de oferecer um ambiente adequado para brincadeiras 

de aproximadamente 200 crianças que frequentam a Praça 

Luiz Dal Prá (principal praça da cidade) de Barracão.

Figura 9.28 – Participantes do Projeto Guapos

Projetos de Geração de Renda
Com o objetivo de desenvolver projetos de gera-

ção de renda para a comunidade, o Consórcio Machadinho 

apoia projetos de incentivo à cadeia produtiva, como o Pro-

jeto de Produção de Leite a base de Piqueteamento Voisin 

O Projeto de Produção de Leite a base de Pique-

teamento Voisin tem por objetivo desenvolver a atividade 

leiteira com a utilização de sistemas sustentáveis de produ-

ção, reduzindo custos e aumentando a renda e a lucrativi-

dade das propriedades. O projeto que está em seu quarto 

ano,no município de Piratuba (SC), já atendeu 60 produto-

res de leite, busca a preservação do meio ambiente e a me-

lhoria da qualidade de vida para os agricultores e familia-

res. Neste ano iniciou-se também o desenvolvimento deste 

projeto no município de Zortéa (SC) (Figura 9.30). Após a 

implantação do Sistema Voisin nas propriedades, houve um 

aumento médio de mais de 30% da renda dos produtores.

Figura 9.30 - Projeto de produção de leite a base de 
piquetiamento

• Projeto de Produção de Leite a base de Piquetiamento

• Projeto Nascentes
Realizado no município de Machadinho (RS), o projeto Nascentes consiste em garantir a oferta de água através da 

proteção de nascentes, recuperar áreas de preservação permanente e na implantação do sistema agrofl orestal de erva-ma-

te, já benefi ciou 54 propriedades e ao todo foram recuperadas 56 nascentes. Também benefi ciou a região com a plantação 

de 132.754 de mudas de arvores entre nativa e erva-mate e o cerceamento das áreas envolvidas (Figuras 9.31 e 9.32). 

Além da preservação ambiental, o sistema garante a manutenção dos agricultores no campo, aumento da produtividade 

e incremento na renda.

realizado nos municípios de Piratuba e Zortéa em Santa Catarina e o projeto Nascentes no município de Machadinho no Rio 

Grande do Sul. O Consórcio Machadinho investiu juntamente com seus parceiros, em 2016 mais de 283 mil reais em três 

projetos voltados a agregação de renda.

Figura 9.31 -  Mudas do Projeto Nascentes Projeto 9.32 – Plantio de muda
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Projetos de Saúde
No ano de 2016, foram investidos R$ 44 mil na im-

plantação de duas academias ao Ar Livre na praça e no 

bairro dos Estudantes em Ipira (SC), possibilitando assim o 

acesso a atividades físicas e esportivas para a população em 

geral. A academia está disponível ao público em geral e três 

vezes por semana são realizadas atividades físicas com o 

grupo de terceira idade “Amigos do Coração” (Figuras 9.33).

Figura 9.33 – Academia ao Ar Livre

9.2.7 Programa de Incremento do Desenvolvimento do Turismo 

Em atendimento a Condicionante 2.1 da Licença de Operação n° 160/2001 – 2ª renovação, o Consórcio Machadi-

nho elaborou com a participação da comunidade lindeira o Programa de Incremento do Desenvolvimento do Turismo dos 

Municípios da AID da UHE Machadinho. O Programa de Incremento ao Turismo visa contemplar atividades que possam ser 

implementadas na região, para o desenvolvimento integrado do turismo.

9.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o ano 2016, o Consórcio Machadinho atuou ativamente nas ações do Programa de Comunicação Social 

junto à comunidade lindeira. A assessoria de comunicação trabalhou de forma informativa, levando a comunidade lindeira 

conhecimento sobre o empreendimento. Através do Programa de visitas foram realizadas 3.789 visitações à usina e a exe-

cução do Concurso de Redação premiou mais 3 alunos, totalizando 32 desde o início do concurso.

Além destas atividades, o Consórcio Machadinho realizou por liberalidade 22 projetos com as comunidades lindeiras, 

sendo 7 na área educacional, 11 na área sociocultural, 3 de agregação de renda e 1 na área de saúde. No total, foram 

investidos R$ 733 mil em ações que visam a melhoria da qualidade de vida da população, além de estimular a economia 

dos municípios lindeiros à Usina, demonstrando o compromisso da empresa com a comunidade. 

Diante da baixa procura da população e dos números apresentados, o Consórcio Machadinho requereu ao Ibama, na 

vistoria realizada em 26 e 27 de abril de 2016, a anuência desse Instituto para encerrar o atendimento itinerante semanal 

nos munícipios de Barracão/RS, Machadinho/RS e Maximiliano de Almeida/RS, mantendo-se e ampliando o CAP existente 

no município de Piratuba (SC).

• Objetivo

• Atividades realizadas

Elaborar o Programa de desenvolvimento do Turismo para o aproveitamento do lago tendo as comunidades envol-

vidas como agentes participativos no processo, além de divulgar o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do 

Reservatório – PACUERA.

Para a elaboração do Programa foram realizadas em 2015 atividades fundamentais para a captação de informações 

e contribuição de toda a comunidade lindeira à UHMA. Inicialmente foram ministradas palestras de lançamento, logo após 

foram realizadas ofi cinas em todos os municípios para levantamento participativo das potencialidades da região, e além 

disso visitas técnicas nos principais locais de turismo e por fi m relato de todas as atividades realizadas. 

Em 2016 o Programa foi consolidado e apresentado ao Ibama e prefeituras municipais. A prefeituras receberam 

inicialmente o material impresso e também um CD com todas as informações digitais, para que pudessem neste primeiro 

momento observar e pontuar onde deveriam haver alterações. Após a devolutiva, o Programa de Incremento do Desenvol-

vimento do Turismo dos Municípios da AID da UHE Machadinho foi entregue ao Ibama para aprovação.
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10Educação Ambiental

O objetivo do Programa de Educação Ambiental (EA) é promover a troca de conhecimentos, experiências e boas 

práticas que possam favorecer articulações e o desenvolvimento de atividades de EA junto às escolas localizadas na sua 

área de infl uência e aos agricultores lindeiros ao empreendimento.

O trabalho de EA com as escolas tem por objetivo promover ações de caráter não formal, voltadas à qualifi cação 

e a organização dos sujeitos da ação pedagógica a partir da realidade vivenciada pela comunidade escolar. Busca ainda 

construir e implementar ações de EA que favoreçam o desenvolvimento conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

em uma perspectiva crítica, transformadora e emancipatória. O Programa inclui os municípios abrangidos pelo reservatório 

da UHE Machadinho, além do município de lpira, que é atendido com ações de educação ambiental nas escolas.  

Desde 12 de setembro de 2012 as atividades de EA são executadas pela Ambientalis Engenharia, sempre em confor-

midade com a Instrução Normativa 02/ 2012 do lbama. Suas ações atendem à condicionante 2.1 da LO 160/2001, segunda 

renovação, e aos itens a, b, c e do ofício 02001 .005138/2014- 24 CGENE/IBAMA. 

Com relação às ações junto aos agricultores lindeiros, estão pautadas na metodologia do Programa Nacional de 

Educação Ambiental e Agricultura Familiar (PEAAF) proposto pela Diretoria de Educação Ambiental do Ministério de Meio 

Ambiente (DEA/MMA). O objetivo da EA para esse público é contribuir para melhorar a qualidade de vida e para a susten-

tabilidade da produção rural do pequeno agricultor, com destaque para ações que venham adequar a propriedade rural à 

legislação ambiental, aliando conservação dos recursos naturais e melhoria da qualidade de vida dos agricultores e suas 

famílias.

10.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
O Programa é disponibilizado diariamente, podendo ocorrer eventos inclusive nos fi nais de semana, em conformi-

dade com o interesse dos participantes. As atividades são programadas mensalmente em atendimento às solicitações de 

agendamento de agricultores, escolas ou lideranças a eles vinculados, ou por meio de demanda induzida pela consultoria, 

que assume o papel propositivo de ações vinculadas ao Programa.

A seguir estão apresentadas as ações desenvolvidas no período referente a 2016.

10.2.1 Educação ambiental em escolas

A seguir são apresentadas as seguintes atividades ocorridas no âmbito das escolas:

“O Planeta que temos e o Planeta que queremos”

Atividade realizada com alunos da Educação de Jovens e Adultos do Sesi, em Capinzal. Na oportunidade foram abor-

dados temas sobre a atual situação ambiental do planeta, com apresentação de vídeos e atividades sobre o assunto (Figura 

10.1). Esta mesma atividade foi desenvolvida com todos os alunos da escola Anita Beltrame (Figura 10.2) e na escola Itacir 

Fontana (Figura 10.3), tendo sido possível estimular a necessidade da preservação do planeta com os alunos.

Figura 10.1 - Realização da atividade com alunos da Educação de 
Jovens e Adultos do Sesi, em Capinzal

10.1 INTRODUÇÃO
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Figura 10.2 - Atividade com alunos da escola Anita 
Beltrame

Figura 10.3 - Reflexão: O mundo que temos com alunos 
da escola Itacir Fontana

“Circuito Ambiental/Corrida Inteligente”

A Escola Municipal Ivo Silveira solicitou a realização de um Circuito Ambiental, contemplando alunos do Ensino Fun-

damental da mesma. A escola se localiza numa comunidade do interior do município de Capinzal. Assim, foram elencadas 

questões ambientais relativas a zona rural. (Figura 10.4).

Na Escola Municipal Dr. Vilson Pedro Kleinubing foi realizada uma gincana sobre o tema Água. A gincana, deno-

minada “Corrida Inteligente”, fez os alunos refl etirem sobre o Dia da Água, tema abordado de forma lúdica e dinâmica, 

enfatizando a importância da água para a humanidade. (Figura 10.5).

Figura 10.4 - Apresentação das atividades para os 
alunos e professores da Escola Municipal Ivo Silveira

Figura 10.5 – Realizando as atividades na Escola 
Municipal Dr. Vilson Pedro Kleinubing

“Caminho do Rio”

Foram realizadas atividades sobre Educação Ambien-

tal com alunos do Projeto Cecon, em Capinzal. Na oportuni-

dade foi abordado o tema Água com a atividade “Caminho 

do Rio”, contemplando atividades de pinturas nas bocas de 

lobos nas ruas centrais de Capinzal com a mensagem “Não 

Jogue Lixo. Esta água escoa para o Rio!” (Figura 10.6).

Figura 10.6 - Ponto de pintura identificando água 
pluvial com alunos do Projeto Cecon, em Capinzal

“Reservatório de Ideias” 

No mês de março de 2016 foi realizada uma ativida-

de sobre o tema Água, na Escola Bernardo Moro Sobrinho, 

em Capinzal. O “Reservatório de ideias” propagou a refl exão 

sobre o dia da Água, tema abordado de forma lúdica e di-

nâmica a pedido da direção da escola que implantou uma 

cisterna para coleta de água da chuva, enfatizando sempre 

sobre a importância da água para a humanidade (Figura 

10.7).
Figura 10.7 - Alunos da Escola Bernardo Moro Sobrinho 
comprometidos com a conservação da água
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“Produzindo Papel reciclado”

Em março de 2016 foram desenvolvidas atividades de Educação Ambiental na escola João Tonial, de Barracão, com 

alunos do Ensino Fundamental no período matutino. 

Na oportunidade foi confeccionado papel reciclado para que fosse utilizado pelos alunos da escola (Figura 10.8). 

Esta mesma atividade foi realizada na Escola Jesus Menino, de Barracão, sendo que a produção será destinada para uso 

da escola. (Figura 10.9).

Figura 10.8 - Alunos participando e confeccionando papel 
na escola João Tonial de Barracão

Figura 10.9 - Confecção do papel na Escola Jesus 
Menino, de Barracão

“Fazendo sabão líquido de óleo usado”

Foram realizadas atividades sobre Educação Ambiental com produção de sabão com óleo usado e álcool e conversa 

sobre a importância do descarte correto do óleo saturado (óleo de sobra de frituras).

Essa atividade foi realizada com alunos das seguintes escolas: Escola Municipal Dr. Vilson Pedro Kleinubing, em 

Capinzal (Figura 10.10), escolas João XXIII e Divino Mestre em Maximiliano (Figura 10.11), Escola Carlos Chagas (Figura 

10.12), Escola Jesus Menino, de Barracão (Figuras 10.13), da Escola Ivo Silveira de Alto Alegre, interior de Capinzal (Figura 

10.14), Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho (Figura 10.15), Escola Municipal Dr. Vilson Pedro Kleinubing, de Capinzal 

(Figura 10.16).

Figura 10.10 - Explicando sobre o descarte correto do 
óleo de cozinha na Escola Municipal Dr. Vilson Pedro 
Kleinubing, em Capinzal

Figura 10.11 - Importância do descarte correto do 
óleo e como produzir sabão líquido com alunos do 
Ensino Fundamental e Médio das escolas João XXIII 
e Divino Mestre em Maximiliano

Figura 10.12 - Atividade educativa em andamento com 
alunos do Ensino Médio da Escola Carlos Chagas

Figura 10.13 - Alunos participando da produção do 
sabão na Escola Jesus Menino, de Barracão
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Figura 10.14 - Produção do sabão com alunos do Grupo 
Ambiental da escola Ivo Silveira de Alto Alegre

Figura 10.15 - Pintura dos rótulos para 
acondicionamento de óleo em garrafas pet com alunos 
do Clubinho do Meio Ambiente da escola Municipal Dr. 
Vilson Pedro Kleinubing, de Capinzal

A ação cidadã foi realizada no mês de julho, em parceria com a Escola Municipal Dr. Vilson Pedro Kleinubing/Clubinho 

do Meio Ambiente e Associação de Moradores do Loteamento Parizotto, em benefício dos alunos da escola e as famílias 

da comunidade (Figura 10.16). No período vespertino foram atendidas famílias da comunidade do Loteamento Parizotto, 

sendo que o Clubinho do Meio Ambiente entregou sabão para as famílias e orientou sobre a importância de coletar o óleo 

de frituras e não jogar em ralos ou bueiros, entregando uma garrafa pet identifi cada com rótulo para armazenar o óleo de 

cozinha usado, informando que a escola é o ponto de coleta do óleo utilizado. Todas as famílias foram bem receptivas em 

relação à proposta. O custo para a produção do sabão é baixo, pois é usado 1 quilo de soda, 4 litros de álcool e 5 litros de 

óleo e rende 70 litros (Figura 10.17).

Figura 10.16 – Alunos participando da produção do sabão Figura 10.17 - Grupo Ambiental participando da 
atividade na comunidade do Loteamento Parizotto

No mês de agosto foi realizada mais 

uma etapa da Ação Cidadã com alunos do 

Clubinho do Meio Ambiente da escola Mu-

nicipal Dr. Vilson Pedro Kleinubing, Asso-

ciação de Moradores e Escola, juntamente 

com o projeto escolar “Família na Escola”. 

Foram distribuídas garrafas de sabão líquido 

confeccionados com óleo descartado para 

as famílias (Figura 10.18).

Figura 10.18 - Famílias participando da atividade na escola Municipal 
Dr. Vilson Pedro Kleinubing
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“Implantando bosque”

No mês de abril de 2016 foram desenvolvidas atividades educativas denominadas Plantando Água, na escola João 

Tonial, de Barracão, com alunos do Ensino Fundamental no período matutino. No primeiro momento foi conversado com os 

alunos sobre a importância do plantio de árvores e dos cuidados necessários e, em seguida, foi realizada uma visita ao local 

selecionado pela a escola para plantar árvores e transformar num bosque. Também já foi elaborado o croqui da área previs-

ta pela escola para desenvolver os caminhos entre as árvores do bosque juntamente com os alunos (Figuras 10.19 e 10.20).

Figura 10.19 - Conversa com os alunos da escola João 
Tonial de Barracão

Figura 10.20 - Croquis elaborados para o bosque

“Plantando Água”

No mês de maio de 2016, foi realizada a atividade “Plantando Água” na comunidade de Alto Alegre em Capinzal, com 

parceria da Escola Municipal Ivo Silveira de Capinzal.  (Figuras 10.21 e 10.22).

Figura 10.21 - Visita ao local para a recomposição da 
mata ciliar na comunidade de Alto Alegre em Capinzal, 
com parceria da Escola Municipal Ivo Silveira de Capinzal

Figura 10.22 - Alunos da Escola Municipal Ivo Silveira 
de Capinzal realizando o plantio

Em julho de 2016 também foi concretiza-

da mais uma etapa do Projeto “Plantando Água”. 

Na oportunidade, os alunos participaram do 

plantio de árvores nativas em nascente próxima 

a Gruta do Município. No primeiro momento foi 

feita limpeza do local que apresentava bastantes 

resíduos sólidos, para depois dialogarem com os 

alunos a respeito da importância da conservação 

e do plantio das nascentes (Figura 10.23).

Figura 10.23 - Limpeza do local
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“Jogos ambientais educativos” 

No mês de maio de 2016 foram desenvolvidas atividades de Educação Ambiental na escola Paulo Freire, no reassen-

tamento II de Barracão, com alunos do Ensino Fundamental no período matutino e vespertino. Jogos ambientais colabora-

tivos contribuíram para aprimorar os conhecimentos sobre Educação Ambiental com alunos e professores (Figura 10.24).

Figura 10.24 - Participação nos jogos colaborativos sobre questões ambientais 
na escola Paulo Freire, no reassentamento II de Barracão

“ Salva Vida de Peixes”

O programa de monitoramento da ictiofauna desenvolvido pelo LAPAD/UFSC identifi cou pontos de desova de peixes 

no rio Ligeiro, um santuário de preservação. Por outro lado, a presença de Mexilhão-dourado no reservatório é uma ameaça 

à sua biodiversidade.

A partir dessas constatações, a equipe do Programa de Educação Ambiental elaborou uma atividade que contou com 

a parceria da Escola Socioambiental, de Piratuba e a Escola M.E. Infantil e Fundamental Gildo Begnini, de Maximiliano de 

Almeida, ambas escolas próximas ao ponto de desova dos peixes. A atividade contou com didática desenvolvida em função 

da idade dos alunos envolvidos.

No mês de agosto de 2016 foram realizadas as primeiras etapas da atividade “Salva Vida de Peixes. Os alunos fo-

ram orientados sobre a necessidade de respeitar a piracema, bem como sua importância para a pesca futura. Também foi 

abordada questões relativas ao Mexilhão-dourado. Foi confeccionado um peixe de garrafa pet com os alunos para levar e 

identifi car suas casas (Figura 10.25).

Figura 10.25 - Aluno apresentando o resultado de sua atividade
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Na segunda etapa da atividade “Salva Vida de Peixes”, os alunos elaboraram um cartaz sobre a piracema para fi xar 

na casa dos alunos fi lhos de pescadores, com o dizer: “Somos pescadores e respeitamos a piracema”. Também foi entregue 

uma carteirinha de Salva Vida de Peixes para cada aluno que participou da atividade (Figuras 10.26 e 10.27).

Figura 10.26 - Cartaz elaborado por aluno Figura 10.27 - Aluno com carteirinha de identificação 
de Salva Vida de Peixes

“Aprendendo e ensinando”

No mês de setembro foi realizada uma atividade a 

pedido da Diretora Leila Bareta, para compartilhar a experi-

ência da EA da UHE Machadinho em Ouro, município próxi-

mo. Foi realizado um diálogo sobre o tema Sustentabilidade 

de forma prazerosa e divertida, por meio da confecção de 

árvore sobre papel com gravetos e rolinhos de papel. Foi 

muito produtivo e todos os alunos interagiram com a ativi-

dade (Figura 10.28).

Figura 10.28 - Alunos participando de atividade em 
escola do municipio de Ouro

 10.2.2 Educação ambiental com comunidade e agricultores
A seguir são apresentadas as seguintes atividades ocorridas no âmbito das comunidades e agricultores:

“Sensibilizando, o Pedágio Verde”

Em janeiro de 2016, por ser período de férias escolares, foi realizada uma atividade de Educação Ambiental, em Pi-

ratuba, aplicada a turistas e transeuntes com a distribuição de mensagens educativas e de sensibilização ambiental. Nessa 

atividade foram entregues pequenos lembretes sobre os cuidados que se deve ter com o Meio Ambiente (Figura 10.29). 

Esta mesma atividade foi realizada em janeiro de 2016 em Capinzal e em Zortéa. Em Capinzal foi feita com feirantes, 

visitantes e pessoas que estavam na Praça Pedro Lelis da Rocha, ponto de ônibus, rodoviária, além de leitores da Biblio-

teca Pública Municipal Vereador Rolindo Casagrande (Figura 10.32), onde foram observadas percepções interessantes a 

temática, enfatizando a importância dos cuidados com o meio ambiente (Figura 10.30). Em Zortéa teve como público alvo 

transeuntes, estabelecimentos comerciais e algumas residências da cidade. 

Figura 10.29 - Turistas em frente a hotel Figura 10.30 - Atividade no ponto de ônibus
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Figura 10.31 - Pessoas visitadas em suas residências 
receptivas à atividade

Figura 10.32 -  Entrega de mensagens na Biblioteca 
Pública Municipal Vereador Rolindo Casagrande, de 
Capinzal

Em fevereiro de 2016 esta atividade foi realizada novamente em Zortéa, com entrega de mensagens educativas para 

os feirantes, bem como pessoas que circulavam no local da feira (Figura 10.33). Nos municípios de Capinzal e Ouro foram 

entregues mensagens sobre a importância do cuidado com o Meio Ambiente para professores da Rede Pública Municipal e 

Estadual de Ensino (Figura 10.34). Já em Machadinho, a atividade contemplou feirantes e pessoas que circulavam no local 

da feira e nas ruas da cidade (Figuras 10.35).

Figura 10.33 - Atividade com os visitantes da feira em 
Zortea

Figura 10.34 - Professores recebendo as mensagens 
educativas sobre meio ambiente

Figura 10.35 - Atividade com os participantes da feira

Em março de 2016 a atividade 

de Educação Ambiental denominada 

“Pedágio Ecológico” foi realizada em 

parceria com Lions Clube, no calçadão, 

com a confecção de 140 litros de sabão 

líquido, com óleo de cozinha utilizado, e 

entregue com pequenos lembretes so-

bre os cuidados que devemos ter com 

o descarte do óleo saturado (Figuras 

10.36).

Figura 10.36 - Participacão das pessoas que circulavam pelo local em 
parceria com o Lions Clube
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“Dia da Ideia”

Em abril de 2016 foi dada continuidade à atividade denominada Dia da Ideia, com a Associação das Mulheres Agri-

cultoras de Zortéa – ASSOMAZ, com a realização de uma ofi cina de costura de sacolas de banners (Figura 10.37). O estímu-

lo ao reuso e reciclagem de resíduos, que se colocados em locais inadequados poluem e podem comprometer a qualidade 

das águas da cidade e do reservatório, foi feito por meio da confecção de sacolas com banners descartados.

No mês de julho de 2016 foi realizada uma visita para feirantes e para a ASSOMAZ, com entrega de sacolas de ban-

ners visando fortalecer a ideia da sua produção (Figura 10.38).

Figura 10.37 - Costurando para demonstrar o processo 
de confecção

Figura 10.38 - Representante da ASSOMAZ e feirante, 
satisfeitas com as sacolas de banners

“Dia da mulher”

No dia 30 de abril foi realizada com a Associação das 

Mulheres Agricultoras de Zortéa uma ofi cina com dinâmicas 

sobre o papel da mulher na sociedade hoje e sua valori-

zação, bem como o cuidado com o meio ambiente. Esse 

evento contou a participação de representantes do poder 

público municipal e terminou com distribuição de fl ores em 

homenagem ao Dia Nacional da Mulher, comemorado no dia 

30 de abril (Figura 10.39).

Figura 10.39 - Atividades desenvolvidas em comemoração 

“Rodas de conversa”

No mês de março de 2016, a equipe de EA da UHE Machadinho realizou uma roda de conversa com moradores, 

na localidade da Linha Encruzilhadinha, município de Machadinho com a participação de agricultores e um representante 

da Emater Regional. O tema foi a gestão de resíduos sólidos na propriedade rural, tendo em vista que a comunidade não 

possui estrutura física para acondicionamento adequado dos resíduos produzidos e tampouco o município dispõe de serviço 

público de coleta sistemática de resíduos na área rural em questão. 

O cenário mapeado na roda de conversa foi a ausência de destinação adequada dos resíduos o que causa o despejo 

de resíduos ao longo das estradas rurais, rodovias e, principalmente, nos rios e córregos da região, que drenam para o 

reservatório da  UHE Machadinho. Além disso, existe um fator de contaminação dos recursos hídricos no âmbito da bacia 

hidrográfi ca por conta da presença de materiais contendo resíduos de agrotóxicos.

A prefeitura alega que os pontos de coleta na comunidade (total estimado de 25) devem ser arcados pelas próprias 

comunidades seguindo os padrões de saúde ambiental e sanitária. Entretanto, não há recursos disponíveis ou mesmo con-

dições para que as comunidades construam esses pontos de coleta. 

Mesmo com a sinalização de encaminhamento da questão à prefeitura, foram retomadas as conversas junto à equipe 

técnica do EA da UHE Machadinho, no sentido de desenvolver um projeto para ser encaminhado ao programa de fi nancia-

mento de projetos do Consórcio Machadinho. Caso essa perspectiva se consolide como viável pelos agricultores, será dado 

apoio como atividade de educação ambiental na elaboração do projeto.

Os agricultores apresentam forte relação de participação e organização social, via cooperativas e associações de pro-

dutores rurais, tais como Conselho Municipal de Desenvolvimento da Agropecuária (COMAGRO) e Associação de Produtores 

de Erva-Mate), entidades que podem contribuir para a solução dessa problemática.
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Figura 10.40 - Roda de conversa na localidade da Linha 
Encruzilhadinha

No mês de maio de 2016 foi realizada uma visita aos 

agricultores participantes da feira e público em geral na pers-

pectiva de coletar informação de como está a sustentabili-

dade das famílias produtoras. Observou-se que sob o ponto 

de vista econômico estão vendendo bem e estão satisfeitos 

com os resultados obtidos e sob o ponto de vista socioam-

biental, demonstraram interesses pelos temas oportunizados 

pelo PEA da UHMA (Figura 10.41).

Figura 10.41 - Família de produtores feirantes

Em junho de 2016 foi realizada uma roda de conversa 

com os alunos integrantes do Grupo Ambiental, professoras 

e zeladoras da Escola Viver e Conhecer de Capinzal. Foram 

tratados de assuntos pertinentes ao descarte dos resíduos 

sólidos orgânicos, separação no pátio da escola e sobre o 

consumo de água na lavagem do pátio da escola. Foi pactu-

ado que as cozinheiras irão descartar os resíduos de frutas 

e legumes em lixeiras para realizar a compostagem, serão 

realizadas atividades de conscientização com todos os alu-

nos da escola para a disposição adequada dos respectivos 

resíduos nas lixeiras já existentes e enfatizada a importância 

de reaproveitar a água da chuva para a limpeza do pátio, já 

que a escola possui cisterna (Figura 10.42).

 Figura 10.42 - Grupo Ambiental em atividade

Em junho foi realizada uma visita aos 

feirantes tratando de assuntos do cotidiano e 

seu impacto ambiental como por exemplo, o 

uso de sacolas retornáveis para evitar sacolas 

plásticas (Figura 10.43).

Figura 11.43 - Educação ambiental no cotidiano dos feirantes

Uma segunda roda de conversa será realizada para 

delinear escopo e detalhes do projeto a ser encaminhado 

ao edital de projetos do Consórcio Machadinho. A realização 

dessa roda está condicionada aos encaminhamentos toma-

dos na reunião do Comagro.

Em paralelo será realizado um estudo nos diplomas 

legais do município (Lei orgânica, de saneamento e Plano Di-

retor) para aferir a responsabilidade dessa coleta e destina-

ção de resíduos sólidos em área rural. Uma vez esclarecida a 

responsabilidade dos atores envolvidos, será possível buscar 

outras fontes de fi nanciamento ou mesmo de cobrança por 

parte dos responsáveis (Figura 10.40).
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No mês de agosto foi realizada uma segunda roda de conversa com os alunos integrantes do Grupo Ambiental, 

professoras e zeladoras da Escola Viver e Conhecer, de Capinzal.  

Também foram realizadas atividades educativas na horta da escola e a produção de sabão líquido com óleo saturado 

para a limpeza em geral da escola e distribuição para os alunos levarem para casa. Nesta oportunidade foi mais uma vez 

enfatizada a importância do descarte correto do óleo saturado (Figuras 10.44).

Figura 10.44 - Atividade educativa na horta da Escola Viver e 
Conhecer

10.3 RESULTADOS

Em 2016, o Programa de Educação Ambiental da UHE Machadinho alcançou 10.932 pessoas envolvidas diretamente 

nas atividades.

Em relação aos temas e atividades educativas, em 2016 foi ampliado o leque de possibilidades e atividades realiza-

das, da mesma forma que o público atendido. Essas novas atividades surgiram das demandas de diferentes atores e foram 

integradas na execução do PEA.

Em uma análise quantitativa, considerando apenas os meses completos com atividades, atingiu-se um público médio 

mensal superior ao ano de 2015. O ligeiro aumento de quantitativo (21%) se deve ao fato da ampliação de possibilidades 

de envolvimento, ou seja, oferta ampliada de atividades diferenciadas. 

10.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades apresentadas corroboram a impressão de que valorizar o envolvimento de diferentes atores e suas 

vivências vem sendo prática assertiva. Da mesma forma, as atividades inicialmente previstas, como as rodas de conversa, 

mostram-se oportunas, em especial, com o segmento dos agricultores. A dinâmica cultural desse segmento, construída 

social e historicamente, valoriza a apropriação de momentos que respeitam o diálogo, como as rodas de conversa. Essa 

construção contribuiu para que houvesse boa aceitação da atividade, fato percebido nas avaliações realizadas sobre a 

atividade ao fi nal da sua realização.

Tendo em vista o aumento de 21% no alcance quantitativo de pessoas envolvidas com o Programa de Educação 

Ambiental (PEA) em 2016 em relação ao ano anterior, é possível atribuir esse aumento à identidade do PEA da UHE Ma-

chadinho que vem sendo construída ao longo da sua execução. Na medida em que uma ação educativa favorece o esta-

belecimento de vínculos com os sujeitos dessa ação, as chances de ampliação das demandas de trabalho, envolvimento e 

aprendizagem também são, igualmente, ampliadas. Tal fato sinaliza que o PEA está tendo visibilidade positiva, conquistan-

do espaço como atividade cotidiana das comunidades, tanto escolar, quanto entre os agricultores da região.

Com a construção do vínculo entre os sujeitos da ação pedagógica e sua identidade em vias de consolidação, o 

próximo passo será avançar no desenvolvimento da autonomia dos sujeitos. Uma previsão oportuna de ações para edições 

futuras do PEA seria elaborar momentos de trabalho cuja referência da prática esteja pautada em uma pedagogia da au-

tonomia. 

Elaborar ações voltadas para institucionalização do PEA enquanto política pública junto a atores sociais chave é um 

caminho a ser planejado, incluindo tanto prefeituras e representações comunitárias e escolares formais, como associações 

de agricultores ou moradores, quanto também colegiados vinculados à estrutura formal de ensino. Esses “novos” atores 

podem ser estimulados a participar do PEA, não apenas como parceiros, mas como co-executores, ou seja, protagonistas 

da ação.



CONDICIONANTES
Condições gerais

1.1

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

Esta Licença deverá ser publicada em conformidade com a Resolução nº 006/86 do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, sendo que cópias das publicações 
deverão ser encaminhadas ao IBAMA;

ATENDIDAANDAMENTO

A Licença de Operação nº 160/2001 2ª Renovação foi publicada no Diário Ofi cial da 
União e Jornal Diário Catarinense em 04/08/2014. As cópias das publicações foram en-
viadas ao Ibama através da CE AMA 038/2014 e protocolizadas com nº 0038/2014CE-
-AMA na data de 19/08/2014.

1.2

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modifi car as condicionantes e as medi-
das de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença, caso ocorra: 
* violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; 
* omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a expedição 
da licença; 
* graves riscos ambientais e de saúde.

ATENDIDA

ANDAMENTO

O Consórcio Machadinho está ciente do atendimento dessa condicionante.

1.3

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

Qualquer alteração das especifi cações do projeto, ou da fi nalidade do empreendimento 
deverá ser precedida de anuência do IBAMA;

ATENDIDAANDAMENTO

Em caso de alteração mencionada nesta condicionante, o IBAMA será comunicado pelo 
Consórcio Machadinho.

1.4

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

A emissão dessa Licença não exime o empreendedor da obtenção de outras autoriza-
ções/licenças junto a outros órgãos, porventura exigíveis;

ATENDIDAANDAMENTO

O Consórcio Machadinho está ciente da necessidade de solicitação/ obtenção de even-
tuais autorizações/licenças junto a outros órgãos, a depender das atividades desem-
penhadas.

1.5

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

Os prazos previstos nas Condicionantes Específi cas abaixo somente poderão ser mo-
difi cados mediante motivação justifi cada pelo empreendedor e aprovação formal da 
DILIC/IBAMA; ATENDIDA
ANDAMENTO

O Consórcio Machadinho está ciente do atendimento dessa condicionante.

1.6

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

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

ANDAMENTO

O Consórcio Machadinho está ciente do atendimento dessa condicionante.

1.7

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

A renovação desta Licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 
(cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade.

ATENDIDAANDAMENTO

O Consórcio Machadinho está ciente do atendimento dessa condicionante e solicitará a 
renovação dentro do prazo mencionado.
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1.8

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

Perante o IBAMA, o Consórcio Machadinho é o único responsável pela execução dos 
Planos, Programas e Medidas Mitigadoras e pela integridade estrutural e ambiental 
decorrentes da operação do empreendimento. ATENDIDA
ANDAMENTO

O Consórcio Machadinho está ciente do atendimento dessa condicionante.

Condições específi cas

2.1

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

Executar os Programas Socioambientais abaixo e as diretrizes do Plano de Conservação 
e Uso do Entorno do Reservatório Artifi cial (PACUERA): 
* Programa de Incremento do Desenvolvimento do Turismo nos Municípios da Área de 
Infl uência Direta

EM ATENDIMENTO

ANDAMENTO

Após a aprovação do PACUERA, através do ofício 02001.0000207/2014- 11 DILIC/IBA-
MA de 13/01/2014, realizaram-se as etapas de planejamento e elaboração do Programa 
de Incremento do Desenvolvimento do Turismo nos Municípios da Área de Infl uência 
Direta (AID), resultando no parecer 02023.000354/2014-25 RS/NLA/ IBAMA, datado 
de 31/12/2014. O Consórcio Machadinho, em atendimento ao referido parecer, de-
monstrou o detalhamento deste planejamento através dos ofício G15-N-028, datado 
de 19/03/2015, e o ofício G15-N-160. Em 2016 foi entregue ao Ibama o documento 
denominado “Programa de Incremento do Desenvolvimento do Turismo” (PIDT) da 
área de infl uência direta (AID) da UHE Machadinho – Vol. 1, datado de maio de 2016, 
através do ofi cio G16-N-113 de 10/08/2016. O parecer 02023.000217/2016-52 NLA/
RS/IBAMA, datado de 22/09/2016, considerou satisfatório o PIDT, e ressalta que as 
informações trazidas no documento são relevantes, a quem possa interessar, para a 
elaboração de propostas de fortalecimento do turismo regional e são compatíveis e 
integradas ao PACUERA.

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

* Programa de Educação Ambiental

EM ATENDIMENTO

ANDAMENTO

A Ed. Ambiental (EA) da UHE Machadinho é executada de acordo com a Instrução 
Normativa do Ibama 02/2012 e busca atender a comunidade escolar e agricultores do 
entorno de reservatório. Nas escolas, a EA tem caráter não formal, voltadas à quali-
fi cação e organização dos sujeitos a partir da realidade vivenciada pela comunidade 
escolar. Já com agricultores, segue a metodologia do Programa Nacional de Educação 
Ambiental e Agricultura Familiar (PEAAF) proposto pelo Ministério de Meio Ambiente. 
Em 2016, o programa de Educação Ambiental da UHE Machadinho alcançou 10.932 
pessoas envolvidas diretamente nas atividades. Observou-se um aumento quantitativo 
21% em relação a 2015, atribuindo-se à construção de vínculos entre os sujeitos da 
ação pedagógica e sua identidade em vias de consolidação. Este programa possui inte-
gração de atuação com as atividades do programa de relacionamento e comunicação 
com a sociedade e a fi scalização ambiental e sociopatrimonial.

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

* Programa de Comunicação Social

EM ATENDIMENTO

ANDAMENTO

Em 2016 foram realizadas 3.789 visitas de grupos na usina, realizada a 10º edição do 
Concurso de Redação com 637 inscritos, foram realizados 22 projetos específi cos nas 
áreas de educação, saúde, cultura e agregação de renda, totalizando apoio fi nanceiro 
de R$ 733 mil. Foram veiculados 97 programas nas rádios locais, elaborados 49 re-
leases, resultando em 478 publicações nos vários meios de comunicação da região, 
foram avaliadas 114 solicitações da comunidade através dos Centros de Atendimento 
à População (CAP). Considerando a baixa demanda do atendimento itinerante do CAP 
nos municípios de Barracão (RS), Machadinho (RS) e Maximiliano de Almeida (RS), o 
Consórcio Machadinho requereu, em vistoria do Ibama realizada em abril de 2016, o 
encerramento desta modalidade de atendimento do CAP, permanecendo somente o 
atendimento do CAP de Piratuba (SC). O sítio eletrônico do Consórcio Machadinho 
(www.machadinho.com.br) é um importante canal de informação e comunicação com 
comunidade, nesse ambiente são demonstrados os dados técnicos da usina, as ações 
relacionadas aos programas de responsabilidade social e licenciamento ambiental. 
Além disso, traz informações acerca dos recursos fi nanceiros repassados à sociedade 
e decorrentes da Compensação Financeira pelo uso dos Recursos Hídricos (CFURH).



2.1

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

* Programa de Supressão dos “Paliteiros”

EM ATENDIMENTO

ANDAMENTO

Conforme informado ao Ibama através do ofício CE AMA- 0007/2014, datado de 
29/01/2015, a retirada dos “paliteiros” está condicionada aos locais onde serão implan-
tados projetos de usos múltiplos do entorno e reservatório, sendo necessária a aprova-
ção prévia dos órgãos ambientais e do Consórcio Machadinho, no âmbito do PACUERA. 
Em 2016 não foram instalados ou requeridos projetos em locais contendo “paliteiros”.

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

* Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Área de Preservação Permanente 
– APP

EM ATENDIMENTO

ANDAMENTO

No ano de 2016, as atividades concentraram-se nas áreas do antigo canteiro de obras 
e na faixa ciliar do reservatório, especialmente nos locais onde o solo apresenta defi -
ciências estruturais e com presença de braquiária. Nestes locais, especialmente a área 
20 e ID 160, foram plantadas 816 mudas de Ingá, 60 mudas de Sarandi, espécies 
funcionalmente adaptadas para este tipo de condição do solo. De forma complementar, 
foram realizadas melhorias na drenagem da área do antigo canteiro de obras localizado 
à jusante da UHE Machadinho, afi m de controlar a escorrimento da água e estimular o 
processo sucessão natural. O estágio avançado de cobertura vegetal da APP e áreas da 
obra da UHE Machadinho, sugerem a emancipação total destas áreas, permanecendo 
em estágio regeneração natural dentro do processo de sucessão vegetal.

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

* Programa de Monitoramento Hidrometeorológico

EM ATENDIMENTO

ANDAMENTO

As atividades de monitoramento hidrometeorológico envolvem medição dos dados hi-
drológicos de vazões afl uentes, defl uentes (vazão turbinada, somada à vazão vertida) 
e o armazenamento em percentual de volume útil do reservatório. Em 2016 a UHE 
Machadinho operou com o nível do seu reservatório em torno de 476,08 metros, ou 
seja, com 71% do seu volume útil, evidenciando assim uma boa disponibilidade hídrica 
da Bacia do Rio Uruguai neste período. A vazão turbinada média no período foi de 
816,54 m³/s, correspondendo a uma demanda média de energia de 717 MW, ou seja, 
aproximadamente 63% da sua capacidade total de geração. Além da fi nalidade de pla-
nejamento energético, a operação do reservatório pode amenizar efeitos decorrentes 
de chuvas extraordinárias na bacia de drenagem da área de infl uência do reservatório.

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

* Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico

EM ATENDIMENTO

ANDAMENTO

O monitoramento é realizado através de três estações que abrangem uma área de 
drenagem de 34.624 km². Em 2016 as estações apresentaram valores de produção de 
sedimentos entre 8 e 18 t/km².ano, ou seja, valores estes classifi cados como baixo po-
tencial de produção de sedimentos com o diagnóstico das condições sedimentológicas 
dos principais rios brasileiros (IPH/UFRGS). A bacia da UHE Machadinho, segundo este 
diagnóstico, é classifi cada com uma produção específi ca de sedimentos estimada entre 
25 e 50 t/km².ano. Portanto, a atual produção de sedimentos no reservatório está de 
acordo com o comportamento esperado.

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

* Programa de Monitoramento das Águas Superfi ciais

EM ATENDIMENTO

ANDAMENTO

Em 2016 o resultado do Índice de Qualidade da Água (IQA) teve média de 80, ou seja, 
classifi cado como “Ótimo”. Já a média do Índice de Qualidade da Água do Reservatório 
(IQAR) foi de 3,12, enquadrando o reservatório da UHE Machadinho na Classe III: 
moderadamente degradado. A média do Índice do Estado Trófi co (IET) foi de 55, classi-
fi cando-o como Mesotrófi co. As alterações verifi cadas fora do padrão classe II (bacia rio 
Uruguai) estão relacionadas com o uso do solo na bacia e devido às condições climato-
lógicas do ano. Adicionalmente, foram realizadas análises de abundância e diversidade 
de fi toplanctons, zooplanctons e organismos bentônicos. 
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2.1

Em 2016 iniciou-se o controle e monitoramento do mexilhão dourado (Limnoperna 
fortunei) em 04 pontos no reservatório e 01 ponto a jusante da UHE Machadinho. Na 
casa de máquinas foram coletadas amostras antes e após o local de injeção do pro-
duto químico Hipoclorito de Cálcio (Hipocal), cuja fi nalidade é controlar o avanço da 
bioencrustração nos sistemas de refrigeração internos da usina. O Consórcio Machadi-
nho através do ofício G16-N-059, de 06/04/2016, apresentou a proposta metodológica 
para o monitoramento e controle do mexilhão com a utilização do hipocal. Em reunião 
com a equipe técnica do NLA/IBAMA/RS, realizada em 24/04/2016, foi solicitado ao 
Consórcio Machadinho a revisão do plano de monitoramento considerando o uso do 
Hipocal, o que originou a emissão do parecer 02023.000249/2016-58 NLA/RS/IBAMA, 
de 20/10/2016, no qual analisa o plano, propõe modifi cações, e sugere o deferimento, 
pelo DILIC/IBAMA, do “plano de monitoramento do sistema de controle, efl uente e cor-
po hídrico receptor” indicado neste parecer. Diante disso, e considerando a Resolução 
CONAMA Nº 467/2015, a qual lista outros os produtos já autorizados para obtenção 
de uso emergencial, o Consórcio Machadinho deliberou sobre a suspen ão da injeção 
do Hipocal e atualmente está analisando outras alternativas de controle do mexilhão.

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

* Programa de Monitoramento Sismológico

EM ATENDIMENTO

ANDAMENTO

O monitoramento é realizado através de rede sismológica (RSIM) de seis estações, 
sendo três pertencentes ao grupo da UHE Machadinho. No período de 01.12.2015 a 
30.11.2016, a RSIM registrou 13 eventos naturais, sendo 8 regionais e 5 locais. Ressal-
ta-se que estes eventos são de baixa magnitude, sem qualquer risco de danos matérias 
ou de percepção pela comunidade.

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

* Programa de Monitoramento e Manejo da Ictiofauna 
* Subprograma de Salvamento e Resgate da Ictiofauna

EM ATENDIMENTO

ANDAMENTO

No monitoramento são realizadas as atividades de avaliação da produção pesqueira, 
levantamento da ictiofauna, manutenção da diversidade genética in vivo, in vitro e in 
loco, monitoramentos de ovos e larvas e juvenis, e programa experimental de estoca-
gem. Em 2016 verifi cou-se o predomínio de espécies de médio porte e a importância 
do trecho de rio à jusante da barragem para desova e desenvolvimento de espécies em 
estágio inicial. Além disso, ocorreu a captura de cinco exemplares de grandes migra-
dores no ponto imediatamente a jusante da barragem em ambiente lótico. Em relação 
a 2015, este fato mostra um aumento relativo na participação de espécies migradoras 
nas capturas do monitoramento da ictiofauna na área de infl uência do reservatório de 
Machadinho. A atividade de salvamento e resgate da ictiofauna é realizada com o ob-
jetivo de efetuar eventuais salvamentos de peixes a jusante da usina, devido às mano-
bras operacionais de comutações (máquinas como gerador ou compensador síncrono), 
manobras de vertedouro e paradas de máquinas. No ano de 2016 foram realizadas 269 
vistorias, 27% a menos do que as realizadas em 2015.

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

* Programa de Monitoramento de Macrófi tas Aquáticas

EM ATENDIMENTO
ANDAMENTO

O Monitoramento é realizado por meio da Fiscalização Ambiental e Sociopatrimonial, 
através de vistorias programadas no reservatório. Em 2016 não foram detectados pon-
tos de infestação de macrófi tas.

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

* Programa de Fiscalização do Entorno do Reservatório

EM ATENDIMENTO

ANDAMENTO

A fi scalização ambiental e sociopatrimonial é realizada através de vistorias terrestres 
e no reservatório. A atividade busca identifi car ações irregulares dentro da área da 
concessão e entorno do reservatório (invasões, construções, corte de vegetação, quei-
madas, etc.). Além disso, executa vistoria em encostas, monitora ocorrências de macró-
fi tas, executa vistorias de limites e cercas, executa vistorias em áreas remanescentes 
e faz acompanhamento de técnicos especialistas em atividades específi cas. O sistema 
Geoweb contém imagens de satélite que auxiliam na identifi cação e análise de usos 
irregulares nas áreas da UHE Machadinho.

s



2.2

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

Atender às diretrizes do Ofício 02001.0051 3812014-24 CGENE/IBAMA.

EM ATENDIMENTOANDAMENTO

O Consórcio Machadinho tem ciência acerca das diretrizes do referido ofício e vem 
informando seu atendimento por meio dos relatórios anuais.

2.3

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

Todos os Programas Ambientais deverão ser executados ininterruptamente, ainda que 
parte dos subprogramas que os compõem admita fi nalização ou interrupções de ações 
previstas.

EM ATENDIMENTOANDAMENTO

O Consórcio Machadinho toma ciência da continuidade de execução dos programas 
ambientais conforme as condições específi cas da L.O nº 160/2001 2ª renovação.

2.4

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

Os Programas Ambientais que exijam ações programadas por tempo determinado, não 
coincidente com a vigência da licença de operação, devem EM ATENDIMENTOter seu 
Projeto Executivo revisto junto ao lbama, sempre que necessário, explicitando a repro-
gramação das ações, adequação de metas e objetivos, devidamente acompanhada de 
novo cronograma. EM ATENDIMENTO

ANDAMENTO

O Consórcio Machadinho toma ciência sobre a necessidade de comunicação ao Ibama 
acerca dos novos cronogramas, objetivos e metas dos programas ambientais.

2.5

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

Os Programas Ambientais e/ou revisões necessárias deverão ser encaminhadas ao lba-
ma para análise com antecedência sufi ciente para avaliação e incorporação da contri-
buição deste Instituto sem que haja prejuízo do início da implantação ou a interrupção 
do Programa.

EM ATENDIMENTO

ANDAMENTO

O Consórcio Machadinho toma ciência da obrigação em obter anuência do IBAMA para 
qualquer alteração dos Programas Ambientais. Diante disso, conforme citado no anda-
mento da condicionante 2.1, no item “comunicação social”, considerando a baixa de-
manda do atendimento itinerante do CAP nos municípios de Barracão (RS), Machadinho 
(RS) e Maximiliano de Almeida (RS), o Consórcio Machadinho requer o encerramento 
da modalidade de atendimento itinerante do CAP nestes municípios, permanecendo 
somente o atendimento do CAP de Piratuba (SC).

2.6

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO

Apresentar anualmente, no mês de maio, relatório em meio digital e impresso, com 
informações referentes ao andamento dos Programas Socioambientais e sua interface 
com o PACUERA, cumprimento de condicionantes e demais informações relevantes, 
durante o período de validade da Licença.

EM ATENDIMENTOANDAMENTO

O Consórcio Machadinho toma ciência da obrigação da entrega de relatório anual, 
conforme as condições estabelecidas nesta condicionante da L.O nº 160/2001 2ª re-
novação.




