
USINA HIDRELÉTRICA 

MACHADINHO
RELATÓRIO ANUAL 2014

2ª Renovação da Licença 
de Operação nº 160/2001

 

  





USINA HIDRELÉTRICA 

MACHADINHO
RELATÓRIO ANUAL 2014

2ª Renovação da Licença 
de Operação nº 160/2001

Relatorio Machadinho 2014 Miolo+cgdo ajuste de margens legendas.indd   1 29/5/2015   3:52 PM



nn Coordenação

Carlos Alberto Bezerra Miranda
Diretor Geral do Consórcio Machadinho

Roberto Pizzato
Gerente do Consórcio Machadinho

Airton J. Morganti Jr.
Administrador do Consórcio Machadinho

Diego Collet
Gerente Regional das Usinas Hidrelétricas do Rio Uruguai – Tractebel Energia

Roberto Luiz Deboni
Gerente da Usina Hidrelétrica Machadinho – Tractebel Energia

José Lourival Magri
Gerente de Meio Ambiente – Tractebel Energia

Sérgio Luiz de Souza
Coordenador de Meio Ambiente das Usinas Hidrelétricas do Rio Uruguai – Tractebel Energia

Felipe Salvador Soares
Analista de Meio Ambiente da Usina Hidrelétrica Machadinho – Tractebel Energia

Cid Inceck
Técnico Ambiental das Usinas Hidrelétricas do Rio Uruguai – Tractebel Energia

Jonas Benedet
Técnico Ambiental das Usinas Hidrelétricas do Rio Uruguai – Tractebel Energia

Anderson Martins
Analista sociopatrimonial - Coorporativo - Tractebel Energia

Daisy de Souza Amaral
Assistente sociopatrimonial - Coorporativo - Tractebel Energia

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

Grasiela Fagundes Minatto Cardoso
Analista de Meio Ambiente - Coorporativo - Tractebel Energia

nn Revisão e Organização

Relatorio Machadinho 2014 Miolo+cgdo ajuste de margens legendas.indd   2 29/5/2015   3:52 PM



nn Coordenação

Carlos Alberto Bezerra Miranda
Diretor Geral do Consórcio Machadinho

Roberto Pizzato
Gerente do Consórcio Machadinho

Airton J. Morganti Jr.
Administrador do Consórcio Machadinho

Diego Collet
Gerente Regional das Usinas Hidrelétricas do Rio Uruguai – Tractebel Energia

Roberto Luiz Deboni
Gerente da Usina Hidrelétrica Machadinho – Tractebel Energia

José Lourival Magri
Gerente de Meio Ambiente – Tractebel Energia

Sérgio Luiz de Souza
Coordenador de Meio Ambiente das Usinas Hidrelétricas do Rio Uruguai – Tractebel Energia

Felipe Salvador Soares
Analista de Meio Ambiente da Usina Hidrelétrica Machadinho – Tractebel Energia

Cid Inceck
Técnico Ambiental das Usinas Hidrelétricas do Rio Uruguai – Tractebel Energia

Jonas Benedet
Técnico Ambiental das Usinas Hidrelétricas do Rio Uruguai – Tractebel Energia

Anderson Martins
Analista sociopatrimonial - Coorporativo - Tractebel Energia

Daisy de Souza Amaral
Assistente sociopatrimonial - Coorporativo - Tractebel Energia

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

Grasiela Fagundes Minatto Cardoso
Analista de Meio Ambiente - Coorporativo - Tractebel Energia

nn Revisão e Organização

nn Consultoria externa

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável  
do Estado de Santa Catarina  – FUNDAGRO

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT 

Lago Azul Consultoria Ltda

Socioambiental Consultores Associados Ltda

ECOLABOR - Laboratório de análises ambientais e higiene ocupacional

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce – LAPAD

Ambientalis Engenharia Ltda

Lis Ambiental Ltda.

Institutos Lactec

Relatorio Machadinho 2014 Miolo+cgdo ajuste de margens legendas.indd   3 29/5/2015   3:52 PM



Relatorio Machadinho 2014 Miolo+cgdo ajuste de margens legendas.indd   4 29/5/2015   3:52 PM



I N T R O D U Ç Ã O

Machadinho em 2014
O presente Relatório tem como objetivo fundamental apresentar, 
de modo sistemático e de fácil compreensão a todas as partes in-
teressadas, as atividades desenvolvidas em 2014 na área de gestão 
ambiental, sociopatrimonial e de relacionamento com a sociedade, 
referentes à operação da Usina Hidrelétrica Machadinho, em cum-
primento às condicionantes 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 Pú-
blico, expresso 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 Hidrétrica Ma-
chadinho. Cabe ao Poder Público a função de controlar, monitorar e fisca-
lizar as ações que interferem nos recursos naturais.

Além de cumprir as exigências do licenciamento junto ao Poder Públi-
co, o Consórcio Machadinho pretende, através deste Relatório, comparti-
lhar as informações a respeito da gestão ambiental e sociopatrimonial de-
senvolvidas pela Tractebel Energia com outras partes interessadas, princi-
palmente localizadas na área de influência do empreendimento.

Cabe ressaltar ainda que a Usina Hidrelétrica Machadinho desenvolve 
suas atividades com base no seu Plano de Gestão Ambiental e Sociopa-
trimonial Corporativo – PGASP e que tem certificado seu Sistema Integra-
do de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente segundo os padrões da NBR 
ISO 14.001 e 9.001 e OHSAS 18.001.

Importante esclarecer que atividades da Usina Hidrelétrica Machadinho 
como o monitoramento das águas superficiais, monitoramento e manejo 
da ictiofauna, monitoramentos 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 hidrográfica do rio Uruguai e ambas operadas pela 
Tractebel Energia. A gestão integrada desses programas representa uma 
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série de vantagens não só em termos práticos quanto à sua operacionali-
zação, 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
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1 Monitoramento  
Climático

nn 1.1 Introdução

Os estudos de clima realizados na área de influência da Usina Hidrelétrica 
Machadinho tiveram por objetivo analisar as condições climáticas e investi-
gar possíveis alterações do clima da referida área, durante o ano de 2014.

nn 1.2 Atividades Desenvolvidas

A análise do clima foi elaborada a partir do monitoramento das condi-
ções diárias de tempo no sul do Brasil e dos dados das estações meteo-
rológicas, conforme a Tabela 1-1. Para a verificação de possíveis anoma-
lias dos principais elementos do clima da área foram utilizados dados da 
estação convencional de Campos Novos.

Tabela 1-1: Informações das estações meteorológicas

Estação Latitude Longitude Alt. (m)

Campos Novos Convencional 27º23’00’’S 51º12’56’’W 964,0

Celso Ramos Automática 27º38’06’’S 51º19’55’’W 756,0

Concórdia Automática 27º18’47’’S 51º59’32’’W 585,0

Barragem Machadinho Automática 27º31’09’’S 51º47’45’’W 775,0

1.2.1 Manutenção das Estações Meteorológicas

Para manter as estações meteorológicas em operação e obter dados 
quantitativos e qualitativos foram realizadas visitas rotineiras para serviço 
de manutenção de equipamentos e do local (limpeza do terreno), em um 
total de 16 visitas, conforme a Tabela 1-2.

GESTÃO AMBIENTAL
MONITORAMENTO CLIMÁTICO
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Tabela 1-2: Quantidade de visitas técnicas realizadas durante o ano de 2014.

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Celso Ramos 1 1 1 1 1

Concórdia 1 1 1 1 1 1

Bar. Machadinho 1 1 1 1 1

1.2.2 Monitoramento dos Dados

Os dados diários registrados nas estações meteorológicas de Celso 
Ramos, Concórdia e Barragem Machadinho foram analisados, mensal-
mente, na forma de gráficos e tabelas. A partir destes, foi avaliado a influ-
ência dos sistemas atmosféricos em cada elemento climático das esta-
ções analisadas no decorrer do ano de 2014.

Para a elaboração deste capítulo foram analisados as condições at-
mosféricas reinantes na Bacia do Rio Uruguai e os elementos do clima 
como: as médias totais e anomalias mensais  de  precipitação, temperatu-
ra e umidade do ar do ano de 2014.

nn 1.3 Resultados 

No ano de 2014, as condições de TSM (Temperatura da Superfície do 
Mar) ficaram dentro da normalidade climática. Isso significa que os siste-
mas meteorológicos que atuaram no sul do Brasil não sofreram interferên-
cias dos fenômenos globais La Niña e El Niño. Mesmo assim, ocorreram 
alterações na dinâmica dos sistemas atmosféricos regionais que se mani-
festaram no comportamento das condições de tempo na área de influên-
cia da Usina. Assim, as chuvas foram irregulares, com meses mais chuvo-
sos e outros mais secos em todas as estações meteorológicas.  Os meses 
de março, abril, junho, setembro e dezembro foram os mais chuvosos, 
com anomalias positivas, conforme a Figura

1. Entre estes, destaca-se o mês de junho, devido, principalmente, às 
chuvas fortes e persistentes que ocorreram na área, entre os dias 25 e 27. 
Os meses de janeiro, fevereiro, julho, agosto e outubro ficaram com totais 
mensais abaixo da média climatológica em todas as estações meteoroló-
gicas (Figura 1-1), sendo que outubro foi o mês que apresentou maior ano-
malia negativa. Essa condição de outubro foi forçada por um bloqueio at-
mosférico que dificultou a atuação dos sistemas produtores de chuvas na 
maior parte do sul do Brasil e na área de influência da Usina.

USINA HIDRELÉTRICA MACHADINHO
RELATÓRIO ANUAL 2014
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Figura1-1: Anomalias de precipitação em 2014.

O comportamento das temperaturas correspondeu à dinâmica das 
massas de ar e de fatores como a nebulosidade, umidade e precipitação, 
resultando em temperaturas mínimas mais baixas e máximas mais eleva-
das na maioria dos meses, conforme as Figuras 1-2 e 1-3.

Comparando as anomalias das temperaturas mínimas e máximas (Figu-
ras 1-2 e 1-3) é verificado que as anomalias das mínimas foram mais expres-
sivas, especialmente em Celso Ramos e, das máximas, em Barragem Ma-
chadinho. Para esses casos, as condições locais de tempo, como a presen-
ça ou não de nevoeiros, maior ou menor cobertura de nuvens, favorecidas, 
em parte, pelo efeito do uso do solo e pelo modulado do relevo, interferiram 
decisivamente para essas variações. Assim, em Celso Ramos e Concórdia, 
as condições de tempo no início do dia, quando ocorrem as temperaturas 
mínimas, foram mais estáveis, com menor cobertura de nuvens. Isso favore-
ceu a maior perda radiativa e o declínio mais acentuado da temperatura, 
com destaque para Celso Ramos. Por outro lado, na Barragem Machadi-
nho, as condições foram mais favoráveis à formação de nevoeiros e nebulo-
sidade, resultando em anomalias positivas de temperaturas mínimas. As 
temperaturas máximas apresentaram anomalias positivas mais elevadas 
nos meses de janeiro, fevereiro e outubro (Figura 3), devido a forte estabili-
dade atmosférica que causou pouca cobertura de nuvens e chuvas abaixo 
da média (Figura 1-1). Entre os meses de março e julho ocorreram algumas 
anomalias negativas de temperaturas máximas, devido a presença de nu-
vens mais persistentes no período da tarde e também pelo efeito da chuva, 
já que foi um período que predominou chuvas acima da média.

GESTÃO AMBIENTAL
MONITORAMENTO CLIMÁTICO
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Figura 1-2: Anomalias de temperatura mínima em 2014
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Figura 1-3: Anomalias de Temperatura Máxima

Na área de influência da Usina a umidade relativa do ar é elevada no pe-
ríodo noturno e mais baixa no período da tarde. Essa condição é verificada 
inclusive em períodos secos, porém a umidade da tarde pode registrar por-
centagem crítica, inferior a 30%. Nas condições de tempo muito instável a 
umidade se mantém elevada enquanto esse tipo de tempo persistir.

Em 2014, a umidade relativa do ar ficou mais elevada na maioria dos 
meses, com anomalias positivas, conforme a Figura 1-4. O mês de junho 
foi o mais úmido, apresentando anomalia positiva máxima em torno de 
15% em Concórdia (Figura 1-4). A condição de umidade mais elevada no 
mês de junho está associada à presença de instabilidades com muitas 

USINA HIDRELÉTRICA MACHADINHO
RELATÓRIO ANUAL 2014

14

Relatorio Machadinho 2014 Miolo+cgdo ajuste de margens legendas.indd   14 29/5/2015   3:53 PM



nuvens e chuvas mais frequentes e acima da média, na área de influência 
da Usina, conforme a Figura 1-1.

Fevereiro e outubro foram os meses que apresentaram anomalias po-
sitivas mais modestas (Figura 1-4). Essa condição foi devido, em parte, ao 
predomínio de tempo estável, com registro de chuvas abaixo da média (Fi-
gura 1-1). Ainda conforme a Figura 1-1, o mês de julho registrou chuvas 
abaixo da média, porém com anomalias positivas de umidade relativa do 
ar. Essas anomalias resultaram da intensa nebulosidade que atingiu a área 
de influência da Usina, devido a circulação marítima provocada por vários 
sistemas de alta pressão que passaram pelo litoral sul do Brasil.
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Figura 1-4: Anomalias de Umidade Relativa do Ar

nn 1.4 Considerações Finais

No decorrer do ano de 2014 as condições climáticas na área de influ-
ência da Usina Hidrelétrica Machadinho foram influenciadas pelos siste-
mas atmosféricos que normalmente atuam no sul do Brasil, sem interfe-
rências dos fenômenos globais El Niño e La Niña. Mesmo assim, foram re-
gistradas variações climáticas nos elementos do clima: a precipitação 
ocorreu de forma irregular, no tempo e no espaço, devido a períodos mais 
prolongados de forte estabilidade e ocorrência de eventos de chuvas for-
tes. As temperaturas mínimas ficaram mais baixas e as máximas mais ele-
vadas, caracterizando amplitude térmica alta, especialmente em períodos 
mais secos da primavera e verão. A umidade relativa do ar manteve-se 
mais elevada na maioria dos meses, mesmo naqueles em que a estabilida-
de atmosférica predominou. A diminuição do porcentual de umidade foi 

GESTÃO AMBIENTAL
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registrada nos meses de fevereiro e outubro, tendo como forçante o com-
portamento das chuvas que ficaram abaixo da média.

As diferenças entre os elementos do clima de cada estação meteoroló-
gica estão associadas a fatores como o uso do solo e o modelado do re-
levo que desenvolvem algumas particularidades que acabam constituindo 
microclimas distintos.

As variações climáticas verificadas neste ano de 2014, na área de influ-
ência da Usina Hidrelétrica Machadinho, são frequentes em anos de “neu-
tralidade climática” em que as águas superficiais do Pacifico Equatorial 
apresentam comportamento normal.

Com as variações climáticas observadas até o momento, o comporta-
mento dos elementos climáticos, na área de influência da Usina Hidrelétrica 
Machadinho, se apresenta dentro da normalidade para estas condições.

USINA HIDRELÉTRICA MACHADINHO
RELATÓRIO ANUAL 2014
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2 Monitoramento  
Sismológico

nn 2.1 Introdução

O estudo Sismológico consiste no monitoramento das atividades sís-
micas naturais e induzidas ocorridas na área de influência do reservatório 
da UHE Machadinho, obtido através da Rede Sismológica de Itá e Macha-
dinho (RSIM).

Este documento tem por finalidade apresentar os resultados do moni-
toramento sismológico efetuado na área do citado reservatório, bem como 
apresentar informações relativas à instalação de novos equipamentos nas 
estações sismológicas.

nn 2.2 Atividades Desenvolvidas

Os dados inerentes às atividades sísmicas na área de influência do 
Reservatório da UHE Machadinho foram coletados entre 18 de outubro 
de 2013 e 17 de outubro de 2014, obtidos através da RSIM, composta 
de 6 estações de monitoramento: (IT1, IT4 e IT9 e MC1 (temporária), 
MC9 e BCM2, instaladas na área do reservatório de Itá e de Machadinho, 
respctivamente.

A Figura 2-1 ilustra a localização das estações da RSIM na área do re-
servatório da UHE Machadinho.

GESTÃO AMBIENTAL
MONITORAMENTO SISMOLÓGICO
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Figura 2-1: Sismicidade na área do reservatório da UHA Machadinho entre 
18.10.2013 e 17.10.2014 – Grupos de epicentros.

A coleta dos dados segue as instruções da planilha de campo, conten-
do a sequência de tarefas a serem executadas a cada visita à estação, de 
modo que se possa avaliar o desempenho dos equipamentos. São anota-
dos, também, toda atividade desenvolvida durante os trabalhos de cam-
po, bem como todos os problemas observados. Além disso, em comple-
mento a estas informações, são utilizados os arquivos “log” (diário do equi-
pamento) gerados pelo software de coleta dos dados, onde são apresen-
tadas todas as atividades efetuadas pelo digitalizador.

Os dados foram coletados por técnicos da FUNDAGRO e da Natural 
Consultoria e, posteriormente, encaminhados ao Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) para que fossem realizados 
os devidos processamentos e análises do material. A equipe da FUNDA-
GRO realizou sua última coleta em junho de 2014, sendo que a nova 
equipe, sob supervisão do Consórcio Machadinho, assumiu a responsa-
bilidade da coleta e manutenção das estações sismológicas, já proce-

USINA HIDRELÉTRICA MACHADINHO
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dendo com as melhorias necessárias e executando a instalação de no-
vos equipamentos.

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

nn 2.3 Resultados

Durante o período de análise não houve registros de sismos no reser-
vatório da UHE Machadinho. Pelas características históricas da sismicida-
de registrada na área do remanso, atribui-se ao não registro possíveis pro-
blemas com as estações, onde as mesmas estão sendo substituídas. A 
Estação BCM2 indicou problemas a partir de 2013, sendo desativada 
temporariamente. Cabe destacar que os equipamentos novos da estação 
BCM2 foram adquiridos e instalados em novembro de 2014, processo 
este que demandou de importação do equipamento. Já a estação MC9 
encontra-se em processo de reativação.

nn 2.4 Instalação de Novos Equipamentos na RSIM

Em função da necessidade de modernização e da detecção de proble-
mas apresentados por alguns equipamentos, iniciou-se o processo de 
substituição e reativação das estações da RSIM, o qual destaca-se as se-
guintes ações:

2.4.1 Aquisição de conjuntos sismográficos para as 
Estações IT1 e BCM2

Foram instalados em 2014, nas Estações IT1 (reservatório de Itá) e 
BCM2 (reservatório de Machadinho) os conjuntos sismográficos novos. Os 
equipamentos são da marca RefTek – Refraction Tecnology (norte ameri-
cana), compostos por:

» digitalizador, modelo DAS130-01/3, 3ª geração, de alta resolução, 
com 3 canais de registro, 24 bits;

» sistema de gravação de dados em memórias flash, capacidade má-
xima de gravação de 16 GB (com quatro unidades, sendo duas ins-
taladas na estação e as outras duas para troca na coleta dos dados);
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» sismômetro, modelo SIS151-30A, triaxial e de banda larga (30 s a 
50 Hz);

» relógio GPS, modelo 130-GPS/02; e

» controle e operação da estação com a utilização de software insta-
lado num iPod.

Quanto ao sistema de alimentação, painel solar de 75 W e regulador de 
tensão, foram mantidos os que estavam em uso nas estações e, as bate-
rias seladas estacionárias de 12 VCC-100 Ah, substituídas por novas. 
Reaproveitaram-se, também, os abrigos utilizados pelos antigos equipa-
mentos, os quais necessitaram, apenas, da readequação da proteção tér-
mica dos sensores.

Os técnicos responsáveis pela operação da estação sismológica parti-
ciparam de todas as atividades de instalação dos equipamentos, pois ao 
mesmo tempo foram treinados (cuidados com os equipamentos, instala-
ção/substituição, funcionamento e operação, manutenção preventiva, 
procedimentos para coletas e envio dos dados). 

2.4.2 Reativação da Estação MC9 

O processo de reativação da Estação MC9 encontra-se em andamen-
to. Esta reativação ocorrerá com a transferência dos equipamentos da Es-
tação BC7 outorgada pela FATMA – Fundação do Meio Ambiente do Es-
tado de Santa Catarina e pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais Renováveis, que compunha o monitoramento 
sismológico dos reservatórios de Barra Grande e Campos Novos (estação 
liberada). O processo de liberação da área e instalação dos equipamentos 
está previsto para entrar em funcionamento em 2015.

A título de ilustração, a Figura 2-2, mostra as 2 áreas de sismicidade 
(Grupo MC9 e BCM2), historicamente identificadas no remanso do reser-
vatório de Machadinho.

USINA HIDRELÉTRICA MACHADINHO
RELATÓRIO ANUAL 2014

20

Relatorio Machadinho 2014 Miolo+cgdo ajuste de margens legendas.indd   20 29/5/2015   3:53 PM



Figura 2-2: Áreas de sismicidade no remanso do reservatório de Machadinho

2.4.3 Sismos Regionais Naturais

A RSIM entre 18 de outubro de 2013 e 17 de outubro de 2014 regis-
trou 4 eventos naturais, sendo 2 regionais e 2 locais, com magnitudes 
entre 0,7 e 2,8 na Escala Richter, cujos parâmetros e localização são 
mostrados na Figura 2-3. A título de ilustração são mostrados os regis-
tros dos eventos locais.
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No Data Horário - UT Local Magnitude

1 30.01.2014 15:00 Ibiruba, RS 2,8

2 16.02.2014 11:27 Nova Alvorada, RS 2,2

3 11.03.2014 21:59 D = 62 km da IT1 1,3

4 22.07.2014 01:00 Arvoredo, SC 0,7

Figura 2-3: Parâmetros e localização dos sismos naturais registrados pela 
RSIM entre 18.10.2013 e 17.10.2014

Ressalta-se que os telessismos (eventos com epicentros a mais de 
1000 km da estação sismológica), embora registrados, não são avaliados, 
porque o estudo visa caracterizar a sismicidade ocorrida nas áreas dos 
aproveitamentos hidrelétricos de Itá e Machadinho. Aqueles com epicen-
tros no território brasileiro são analisados visando contribuir com mais in-
formações para melhor caracterização da sismicidade brasileira.
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nn 2.5 Considerações Finais

Na área do reservatório da UHE Machadinho não houve registros de 
sismos durante o período de análise compreendido nesse relatório, motivo 
o qual se atribui ao fato das Estações BCM2 e MC9 estarem com proble-
mas no funcionamento durante grande parte do período monitorado. Po-
rém, cabe ressaltar que já foram instalados novos equipamentos na esta-
ção BCM2, e que a estação MC9 encontra-se em processo de reativação 
(Substituição de equipamentos).

Contudo, considerando as melhorias já implantadas na RSIM, ou as 
que estão em processo de implantação, a auscultação sismológica na 
área dos reservatórios de Itá e Machadinho deverá ser mantida com a atu-
al rede sismológica, em função da continuidade dos registros de sismos 
induzidos, da distribuição temporal e geográfica da sismicidade e das ca-
racterísticas dos eventos.

Em abril de 2010 a população de Marcelino Ramos relatou tremores de 
terra, motivo pelo qual foi reativada temporariamente a estação MC1, situ-
ada cerca de 6 km da cidade. Na análise realizada no período compreen-
dido entre outubro de 2013 e outubro de 2014 não houve registros nas 
Estações MC1 e IT9 de sismos com epicentros nas proximidades de Mar-
celino Ramos (RS), assim como não houve registro de informações sobre 
novos tremores nesta área sentidos por parte da população local. Por esta 
razão, em virtude do histórico sísmico local, o Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Sul atendeu à solicitação da TRACTEBEL de desativa-
ção da Estação MC1, que foi realizada em 25 novembro de 2014.
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3 Hidrossedimentologia

nn 3.1 Introdução

O Programa de Operação e Manutenção da Rede de Estações para 
o Monitoramento Hidrossedimentológico do Reservatório da Usina Hi-
drelétrica de Machadinho foi desenvolvido do ano de 2003 à Novembro 
de 2014 pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável 
do Estado de Santa Catarina - FUNDAGRO. A partir de Dezembro de 
2014 a INOVVO Consultoria e Serviços Ambientais assumiu o referido 
monitoramento. 

Os serviços realizados são caracterizados por medições de descargas 
líquidas e sólidas, registros limnimétricos diários nas seções de régua, 
além de manutenção das três estações hidrossedimentométricas.

As medições de descargas permitem determinar e/ou atualizar as 
curvas-chave das estações a montante do reservatório bem como a ju-
sante da usina. A partir das curvas-chave e das observações limnimétri-
cas efetuadas nas estações pode-se determinar as vazões líquidas e só-
lidas afluentes e defluentes do reservatório. Essas vazões permitem 
quantificar e acompanhar a tendência da produção de sedimentos na 
área de influência do reservatório, relacionando ao assoreamento e a sua 
vida útil.

nn 3.2 Atividades Desenvolvidas

Do ano de 2003 à Dezembro de 2014 vem sendo realizado o moni-
toramento hidrossedimentométrico do reservatório da UHE Machadi-
nho. São previstas anualmente quatro campanhas nas estações, lista-
das na Tabela 3-1, sendo essas programadas em média a cada três 
meses, porém podendo variar de acordo com as condições hidrológi-
cas da bacia. 
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Tabela 3-1: Relação das Estações Hidrossedimentométricas Monitoradas

Nome Código Rio Latitude Longitude
Área de 
drenagem 
(km2)

Bernardo José 70850000 Bernardo José 27º49’11” 51º22’33” 820

Passo do Granzotto 72430000 Inhadava 27º52’43” 51º45’17” 1.604

Machadinho Jusante 
- Seção 5 72500000 Uruguai 27º31’11” 51º48’36” 32.200

Para melhor visualização da localização das estações é apresentada a 
Figura 3-1, com a espacialização das estações em parte da bacia do rio 
Uruguai.

Figura 3-1: Espacialização das estações pertencentes ao monitoramento 
hidrossedimentométrico e delimitação da bacia incremental da UHE Machadi-
nho – Fonte: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável do 
Estado de Santa Catarina (FUNDAGRO)

nn 3.3 Resultados
A seguir apresenta-se a Tabela 3-2 contendo o número de medi-

ções realizadas nas estações hidrossedimentométricas até dezembro 
de 2014.
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Tabela 3-2: Resumo da Quantidade de Medições por Estação

Nome das estações
Quantidade de Medições

Líquida Sólida
Bernardo José 70 64

Passo do Granzotto 57 55

Machadinho Jusante - Seção 5 73 68

3.3.1 Medições de Descargas Líquidas e Sólidas

São apresentadas, para cada estação, tabelas com os resumos das 
medições de descargas líquidas e sólidas realizadas em 2014 bem como 
gráficos onde são plotadas as medições realizadas com suas respectivas 
curvas-chave.

3.3.1.1 Bernardo José (70850000)

Em 2014, as medições de descarga líquida foram realizadas entre as co-
tas 92cm e 111cm, obtendo vazões líquidas entre 10,00m³/s e 32,60m³/s. 
Já as descargas sólidas variaram entre 7,69ton/dia e 59,78ton/dia.

Tabela 3-3: Resumo das medições da estação Bernardo José

Data

Cota 
inicial  
(cm)

Cota 
final  
(cm)

Vazão  
(m3/s)

Área  
molhada  
(m2)

Veloci-
dade  
Média  
(m/s)

Lar-
gura  
(m)

Profun-
didade  
Média 
(m)

Perímetro  
molhado  
(m)

Raio  
hidráuli-
co  
(m)

Concen-
tração  
(mg/l)

Descarga 
sólida em 
suspensão  
(t/dia)

26/02/2014 92 92 10,0 128 0,08 78 1,63 79,1 1,62 20,1 17

08/05/2014 105 105 19,2 136 0,14 78 1,73 79,0 1,72 8,3 14

13/08/2014 111 111 32,6 142 0,23 79 1,80 79,7 1,79 21,3 60

30/10/2014 97 97 12,5 132 0,10 78 1,68 78,9 1,67 7,1 8

Cota x Descarga Líquida
Estação Bernardo José – 70850000

Co
ta

 (c
m

)

Descarga Líquida (m3/s)

Figura 3-2: Relação Cota x Descarga Líquida da estação Bernardo José

GESTÃO AMBIENTAL
HIDROSSENDIMENTOLOGIA

27

Relatorio Machadinho 2014 Miolo+cgdo ajuste de margens legendas.indd   27 29/5/2015   3:53 PM



Descarga Líquida x Descarga Sólida
Estação Bernardo José – 70850000

De
sc

ar
ga

 L
íq

ui
da

 -
 Q

L 
(m

3 /s
)

Descarga Sólida em Suspensão – Qss (ton/dia)

Figura 3-3: Relação Descarga Líquida x Descarga Sólida em Suspensão da 
estação Bernardo José

Na Figura 3-4 observa-se a equipe técnica de campo realizando o pro-
cedimento de medição de descarga líquida.

Figura 3-4: Bernardo José: medição de descarga líquida no dia 13/08/2014
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3.3.1.2 Passo do Granzotto (72430000)

Em 2014, as medições de descarga líquida foram realizadas entre as co-
tas 97cm e 151cm, obtendo vazões líquidas entre 15,80m³/s e 41,90m³/s. 
Já as descargas sólidas variaram entre 7,40ton/dia e 42,73ton/dia.

Tabela 3-4: Resumo das medições da estação Passo do Granzotto

Data

Cota 
inicial  
(cm)

Cota 
final  
(cm)

Vazão  
(m3/s)

Área  
molhada  
(m2)

Veloci-
dade  
Média  
(m/s)

Lar-
gura  
(m)

Profun-
didade  
Média 
(m)

Perímetro  
molhado  
(m)

Raio  
hidráuli-
co  
(m)

Concen-
tração  
(mg/l)

Descarga 
sólida em 
suspensão  
(t/dia)

24/02/2014 96 97 15,8 55 0,29 49 1,13 49,4 1,12 22,4 31

21/05/2014 119 118 24,2 62 0,39 49 1,26 49,9 1,25 3,5 7

07/08/2014 151 151 41,9 77 0,54 51 1,53 51,3 1,51 11,8 43

31/10/2014 135 135 33,0 71 0,47 50 1,42 50,5 1,41 11,8 34

Cota x Descarga Líquida
Estação Passo do Granzotto – 72430000

Co
ta

 (c
m

)

Descarga Líquida (m3/s)

Figura 3-5: Relação Cota x Descarga Líquida da estação Passo do Granzotto
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Descarga Líquida x Descarga Sólida
Estação Passo do Granzotto – 72430000

De
sc

ar
ga

 L
íq

ui
da

 -
 Q

L 
(m

3 /s
)

Descarga Sólida em Suspensão – Qss (ton/dia)

Figura 3-6: Relação Descarga Líquida x Descarga Sólida em Suspensão da 
estação Passo do Granzotto

Na Figura 3-7 observa-se a equipe técnica de campo realizando o pro-
cedimento de medição de descarga líquida.

Figura 3-7: Passo do Granzotto: medição de descarga líquida no dia 07/08/2014
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3.3.1.3 Machadinho Jusante – Seção 5 (72500000)

Em 2014, as medições de descarga líquida foram realizadas entre as 
cotas 357cm e 407cm, obtendo vazões líquidas entre 1092,84m³/s e 
1443,81m³/s. Já as descargas sólidas variaram entre 147,20ton/dia e 
871,38ton/dia.

Tabela 3-5: Resumo das medições da estação Machadinho Jusante – Seção 5

Data

Cota 
inicial  
(cm)

Cota 
final  
(cm)

Vazão  
(m3/s)

Área  
molhada  
(m2)

Veloci-
dade  
Média  
(m/s)

Lar-
gura  
(m)

Profun-
didade  
Média 
(m)

Perímetro  
molhado  
(m)

Raio  
hidráulico  
(m)

Concen-
tração  
(mg/l)

Descarga 
sólida em 
suspensão  
(t/dia)

07/02/2014 408 406 1443,8 1630 0,89 140 11,65 147,5 11,05 1,2 147

22/05/2014 357 357 1092,8 1579 0,69 140 11,25 148,7 10,62 2,4 223

25/09/2014 402 403 1424,5 1674 0,85 142 11,82 149,2 11,22 7,1 871

Cota x Descarga Líquida
Estação  Seção 5 - 72500000

Co
ta

 (c
m

)

Descarga Líquida (m3/s)

Figura 3-8: Relação Cota x Descarga Líquida da estação Machadinho Jusante 
– Seção 5
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Descarga Líquida x Descarga Sólida
Estação Seção 5 - 72500000

De
sc

ar
ga

 L
íq

ui
da

 -
 Q

L 
(m

3 /s
)

Descarga Sólida em Suspensão – Qss (ton/dia)

Figura 3-9: Relação Descarga Líquida x Descarga Sólida em Suspensão da 
estação Machadinho Jusante – Seção 5

Na Figura 3-10 observa-se a equipe técnica de campo realizando o 
procedimento de medição de descarga líquida.

Figura 3-10: Machadinho Jusante – Seção 5: medição de descarga líquida no 
dia 25/09/2014
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3.3.2 Análise da Produção de Sedimentos

A produção específica de sedimentos representa a relação entre o de-
flúvio sólido anual e a área de drenagem da bacia contribuinte, sendo ex-
pressa em t/km².ano, podendo ser referida a um ano ou a valores médios 
de descarga específica de sedimentos de vários anos.

Calculou-se a produção específica média de sedimentos nas estações 
monitoradas utilizando os valores de descarga sólida em suspensão obti-
dos desde o início da operação de cada uma das estações até dezembro 
de 2014, bem como as respectivas áreas de drenagem, onde se obteve a 
classificação da produção de sedimentos.

Tabela 3-6: Análise dos dados hidrossedimentométricos das estações

Estações Rio
QL media 
(m 3/s)

Qss  
especifica média 
(ton/km 2. ano)

Classificação  
da Qss 
especifica

Bernardo José Bernardo José 23 14 Baixa

Passo do Granzotto Inhadava 44 16 Baixa

Machadinho Jusante 
- Seção 5 Uruguai 854 7 Baixa

Legenda: QL= vazão líquida. Qss= vazão sólida

Como pode ser observado na Tabela 6, as estações apresentam valo-
res de produção específica de sedimentos variando entre 7 e 16 t/km².
ano, valores estes classificados como baixo potencial de produção de 
sedimentos, conforme Classificação de Carvalho (2008), cujo índice de re-
ferência (Baixo) corresponde a uma produção específica de sedimentos 
menor que 70 t/km².ano.

O zoneamento hidrossedimentológico estabelecido pelo Diagnóstico 
das Condições Sedimentológicas dos Principais Rios Brasileiros, realiza-
do pelo IPH/UFRGS (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) para a Eletrobrás 
em 1991 (Eletrobrás, 1991), enquadra a bacia da UHE Machadinho na 
região (sob o códigoS5), a qual é classificada com uma produção espe-
cífica de sedimentos que varia entre 25 e 50 t/km².ano. Portanto, pode-
-se constatar que a produção de sedimentos nas estações está abaixo 
do limite inferior de classificação, confirmando o baixo potencial de pro-
dução de sedimentos.
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nn 3.4 Considerações Finais

O levantamento das informações nas estações hidrossedimentométri-
cas visa desenvolver um banco de dados que permitirá analisar a tendên-
cia de deposição de sedimentos afluentes e acompanhar a vida útil do re-
servatório da UHE Machadinho. 

As medições de descarga líquida e sólida efetuadas em 2014 nas es-
tações monitoradas acompanharam as tendências das medições efetua-
das anteriormente, ou seja, houve uma boa aderência dos valores em re-
lação ao traçado das respectivas curvas-chave.

Com os resultados de 2014 verificou-se que a produção de sedimen-
tos da bacia permanece baixa, estando de acordo com o comportamento 
esperado para a região.
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4 Monitoramento das 
Águas Superficiais

nn 4.1 Introdução

A qualidade da água dos reservatórios reflete as con dições em que se 
encontram as bacias a montante e as bacias incrementais das próprias 
Usinas, bem como a própria situa ção do reservatório. O reservatório da 
UHE Machadinho teve seu enchimento concluído em setembro de 2001. 
Possui uma área total de 79 km², um volume total de 3,84 km3 e uma 
profundi dade máxima de 126 m. Seus principais tributários são os rios Ca-
noas, Pelotas e Inhandava (ou Forquilha). A partir de 2005, passou a rece-
ber as águas defluentes da UHE’s Barra Grande e Campos Novos, empre-
endimentos localizados nos rios Pelotas e Canoas, respectivamente. 

Nas bacias hidrográficas que conformam a área incre mental do reser-
vatório da UHE Machadinho ocorrem áreas urba nas de pequeno e médio 
porte, predominando atividades de uso ligadas à agroindústria, além de in-
dústrias de papel e celulose.

Este capítulo apresenta os resultados e as atividades desenvolvidas 
durante o período de 2014, do monitoramento da Qualidade de Água do 
reservatório da Usina Hidrelétrica de Machadinho, relativo à fase de esta-
bilização, em atendimento a condicionante 2.1 da LO n° 160/2001 - 2ª Re-
novação da UHE Machadinho

O Programa de Monitoramento das Águas Superficiais é executado 
pela empresa SOCIOAMBIENTAL, sendo as análises laboratoriais de res-
ponsabilidade do Laboratório ECOLABOR.
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nn 4.2 Atividades Realizadas 

Entre os meses de janeiro e dezembro de 2014 foram realizadas 10 
campanhas mensais. Durante as campanhas foram realizadas em campo 
as determinações da temperatura, oxigênio dissolvido, pH e condutivida-
de. Além disto, nos pontos do reservatório foram coletadas informações 
para elaboração dos perfis de temperatura e oxigênio dissolvido na coluna 
d’água do reservatório. As amostras foram coletadas nos termos da Nor-
ma ABNT NBR 9898 – Preservação e Técnicas de Amostragem de Efluen-
tes Líquidos e Corpos Receptores - Procedimento, e depois de acondicio-
nadas foram preservadas em ambiente refrigerado e enviadas via trans-
porte rodoviário para o Laboratório da ECOLABOR – SP, onde foram rea-
lizadas as análises (Tabela 4-1).

Também foram realizadas amostragens para análise do Fitoplâncton, 
Zooplâncton e Macroinvertebrados Bentônicos. 

Tabela 4-1: Data das campanhas realizadas 

Campanha Mês Período

137 Janeiro 09 e 10/01/2014

138 Fevereiro 13, 14 e 17/02/2014

139 Março 12 e 13/03/2014

140 Abril 03 e 04/04/2014

141 Julho 23 a 25/07/2014

142 Agosto 14 e 15/08/2014

143 Setembro 11 e 12/09/2014

144 Outubro 07 a 09/10/2014

145 Novembro 06 e 07/11/2014

146 Dezembro 04 e 05/12/2014
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Medição de transparência no Ponto JM27 (jan/14) Coleta superficial no ponto 09 (fev/14)

Coleta de fitoplâncton no ponto 07 (Jul/14) Aspecto Visual do MA27 (ago/14)

Medição de transparência no SM28 (set/14) Coleta superficial no Ponto 02 (out/14)

Figura 4-1: Memória Fotográfica das campanhas

Na Tabela 4-2 é apresentada a descrição dos pontos monitorados, 
bem como as coordenadas geográficas. Na Figura 4-2 apresentamos o 
mapa com a localização dos pontos monitorados. 
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Tabela 4-2: Descrição dos pontos monitorados

Ponto

Coordenadas UTM (m)

DescriçãoE N

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

02 6.946.939 465.098 Início reservatório Tributário Rio Canoas

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

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

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

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

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

09 6.945.434 425.341 Início reservatório Tributário Rio Forquilha

10 6.956.152 417.871 Ponto de jusante da barragem – Rio Uruguai

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

Figura 4-2: Localização dos pontos de amostragem
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nn 4.3 Resultados

4.3.1 Parâmetros Físico-Químicos 

4.3.1.1 Análise do perfil da Coluna D’água

O padrão de variação da temperatura na superfície da água seguiu a da 
temperatura do ar, que variou conforme a sazonalidade climática reinante 
na região (Figuras 4-3 a 4-6).  Nos meses de verão, verificou-se variação 
térmica nas camadas de água de todos os pontos monitorados, indicando 
estratificação térmica, evidenciada através dos perfis clinogrados. Já nos 
meses de outono, inverno e primavera, observou-se baixa variação na 
temperatura, indicando condição de isotermia na coluna de água dos pon-
tos monitorados, comportamento que começou a se modificar somente 
no mês de novembro. 

Para o oxigênio dissolvido, o comportamento em superfície no reserva-
tório mostrou-se variado entre os pontos. A variação sazonal foi semelhan-
te entre os pontos monitorados, mantendo-se registros de maior concen-
tração para os meses de primavera e verão, e os menores índices nos me-
ses de outono e inverno. De forma geral, o reservatório se manteve bem 
oxigenado ao longo das campanhas (Figuras 4-7 a 4-10), apresentando 
perfis do tipo clinogrados, em que há ausência de oxigênio na camada 
mais profunda (hipolímnio), em algum dos pontos monitorados, para qua-
se todas as campanhas executadas, com exceção da campanha de julho 
(141), onde se registrou oxigenação até os pontos mais profundos, inclu-
sive no ponto 07, próximo a barragem, indicando condição de mistura e 
desestratificação da coluna d’água, típica do período invernal.

É importante salientar que este comportamento térmico e químico 
evidenciado para a coluna d´água do reservatório da UHMA ocorre com 
uniformidade para todos os pontos de coleta, mesmo apesar de sua dis-
tribuição espacial e morfologia da bacia diferenciada ao longo do corpo 
do reservatório.

Os maiores valores de Resistência Térmica a Circulação (RTC) foram 
verificados durante o período de verão e primavera. Esta situação pode ser 
considerada normal, uma vez que nestes meses são observadas as maio-
res amplitudes térmicas na coluna d’água. 
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Perfil de Temperatura da Água – Verão
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Figura 4-3: Perfil de temperatura na coluna d’água do reservatório da UHMA 
para os meses de verão

Perfil de Oxigênio Dissolvido – Verão
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Figura 4-4: Perfis de OD na coluna d’água do reservatório da UHMA para os 
meses de verão
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Perfil de Temperatura da Água – Outono
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Figura 4-5: Perfil de temperatura na coluna d’água do reservatório da UHMA 
para os meses do outono

Perfil de Oxigênio Dissolvido – Outono
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Figura 4-6: Perfil de OD na coluna d’água do reservatório da UHMA para os 
meses do outono
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Perfil de Temperatura da Água – Inverno
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Figura 4-7: Perfil de temperatura na coluna d’água do reservatório da UHMA 
para os meses do inverno

Perfil de Oxigênio Dissolvido – Inverno
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Figura 4-8: Perfil de OD na coluna d’água do reservatório da UHMA para os 
meses do inverno
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Perfil de Temperatura da Água – Primavera
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Figura 4-9: Perfil de temperatura na coluna d’água do reservatório da UHMA 
para os meses da primavera

Perfil de Oxigênio Dissolvido – Primavera
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Figura 4-10: Perfil de OD na coluna d’água do reservatório da UHMA para os 
meses da primavera
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4.3.1.2 Variação dos parâmetros Físico-Químicos

Para avaliação da qualidade da água utilizou-se como padrão a Classe 
II da Resolução CONAMA nº 357, de 17/03/05. A Tabela 4-3 apresenta a 
relação dos principais parâmetros analisados e seus índices de desconfor-
midade com a legislação vigente. 

A maioria dos parâmetros analisados enquadrou-se na Classe II, o pa-
râmetro que mais apresentou desconformidade foi o Fósforo Total, no 
ponto 05 em superfície, com três campanhas em desconformidade. Já os 
parâmetros, Oxigênio Dissolvido, pH e Nitrogênio Total, ocasionalmente 
apresentaram desconformidade com os limites da Classe II. O parâmetro 
Escherichia Coli não apresentou desconformidade ao longo das campa-
nhas de monitoramento.

Vale salientar que as alterações observadas na qualidade da água es-
tão relacionadas ao uso do solo na bacia hidrográfica. 

Tabela 4-3: Relação dos principais parâmetros em desconformidade no 
monitoramento do reservatório da UHMA para o ano de 2014 

Parâmetros
Não  

Conformes

Oxigênio Dissolvido pH E. coli Fósforo Total Nitrogênio Total

Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % Frequência %

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

2-S 0/3 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0

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

5-S 1/3 33,3 0/3 0,0 0/3 0,0 3/3 100,0 1/3 33,3

6-S 0/10 0,0 2/10 20,0 0/3 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0

7-S 0/10 0,0 3/10 30,0 0/3 0,0 1/3 33,3 0/3 0,0

8-S 0/10 0,0 2/10 20,0 0/3 0,0 1/3 33,3 0/3 0,0

9-S 0/3 0,0 1/3 33,3 0/3 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0

10-S 1/3 33,3 0/3 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0

12-S 0/3 0,0 0/3 0,0 0/3 0,0 - - 0/3 0,0

4.3.1.3 Transparência (m) e Turbidez (NTU) 

Ocorreu um padrão sazonal de variação, com maiores valores para am-
bos os parâmetros nos meses de verão e outono, e os menores no perío-
do de inverno e primavera, estando à transparência da água relacionada 
ao comportamento da coluna d’água do reservatório e ao regime hidroló-
gico dos rios e suas respectivas descargas de material. Quanto ao com-
portamento por ponto de coleta, os maiores registros para a transparência 
foram obtidos para os pontos 01, 02, 09 e 12 (pontos tributários) e pontos 
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07 e 08 (pontos do reservatório). No corpo do reservatório, os valores re-
gistrados indicam que nos meses de verão e outono as águas do reserva-
tório estavam mais transparentes. Considerando a localização geográfica 
dos pontos, não indica qualquer diferença significativa para o reservatório, 
sendo a variação muito semelhante entre os pontos por todo o período 
monitorado. Podemos considerar que em geral a transparência da coluna 
d’água apresenta valores muito baixos para a extensão da zona eufótica, 
principalmente quando se considera a elevada profundidade registrada 
para os pontos do reservatório (Figuras 4-11 e 4-12). 
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Figura 4-11: Comportamento da transparência da água para os pontos 
tributários por campanha de amostragem para o período analisado
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Figura 4-12: 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 2,38 NTU (ponto 12) a 60,8 NTU (ponto 08S), com média de 19,00, 
valores abaixo do limite estabelecido para água de Classe II (100 NTU), se-
gundo a Resolução CONAMA nº 357/05.

A análise dos valores de turbidez para o período indica que os maiores 
valores foram encontrados nas campanhas realizadas em julho e em outu-
bro, resultados já esperados, haja vista os baixos valores de transparência 
da água para esses meses (Figuras 4-13 e 4-14). 
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Figura 4-13: Comportamento da turbidez da água para os pontos de tributá-
rios por campanha de amostragem para o período analisado

Turbidez

N
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Campanhas: 
Figura 4-14: Comportamento da turbidez da água para os pontos de reserva-
tório por campanha de amostragem para o período analisado

4.3.1.4 Nitrogênio total e Compostos Nitrogenados (mg/L)

Para o Nitrogênio total observa-se que a maioria dos valores registra-
dos no período são baixos, tendo variado entre 0,187 mg/L (ponto 01) e 
1,332 mg/L (ponto 5), com média geral para a superfície de 0,628 mg/L. 
De modo geral, as concentrações de Nitrogênio total se mantiveram cons-
tantes, e verifica-se que não houve um padrão sazonal de variação em su-
perfície (Figura 4-15 e 4-16). 

Todos os pontos de amostragem dos tributários da UHMA apresenta-
ram concentrações em conformidade com a Classe II da Resolução CO-
NAMA nº 357/05, sendo que somente na campanha de fevereiro, esse li-
mite foi ultrapassado para os pontos de superfície do reservatório da 
UHMA (ambientes lênticos), no ponto 08, com 1,149 mg/L. 
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Obs: Linha Amarela – Limite CONAMA para ambientes lóticos.

Figura 4-15: Concentração do nitrogênio total registrada por ponto de 
amostragem para os tributários da UHMA
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Obs: Linha Vermelha – Limite CONAMA para ambientes lênticos.

Figura 4-16: Concentração do nitrogênio total registrada por ponto de 
amostragem para os pontos do reservatório da UHMA 

3.3.1.5 Fósforo total (mg/L)

Para o período analisado, obtiveram-se registros de Fósforo total que 
variaram entre 9,0 µg/L (ponto 06) e 187,0 µg/L (ponto 01), com média ge-
ral para a superfície de 65,82 µg/L. 

Observa-se que não ocorreu um padrão sazonal de variação desses 
nutrientes em superfície. As mais elevadas concentrações de Fósforo total 
obtidas em fevereiro para pontos de amostragem dos tributários e em ou-
tubro para os pontos monitorados no corpo do reservatório. 
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De modo geral, a maioria dos pontos de amostragem da UHMA apre-
sentaram concentrações em conformidade com a classe II da Resolução 
CONAMA nº 357/05, exceto os pontos 01, 05, 07 e 08 que apresentaram 
concentrações em desconformidade (Figura 4-17 e 4-18). 
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Obs: Linha Azul – Limite CONAMA para ambientes Lóticos; Linha Amarela – Limite CONAMA para 
ambientes intermediários.

Figura 4-17: Concentração do Fósforo total registrada por ponto de amostra-
gem para os tributários da UHMA
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Obs: Linha Vermelha – Limite CONAMA para ambientes lênticos.

Figura 4-18: Concentração do Fósforo total registrada por ponto de amostra-
gem para os pontos do reservatório da UHMA 
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4.3.2 Índices de Qualidade da água

4.3.2.1 Índice de Qualidade da Água - IQA

O Índice de Qualidade da Água - IQA médio, considerando a média his-
tórica, foi de 80, de classificação ÓTIMA, segundo a CETESB (Quadro 
4-1). Os pontos 01 e 09 apresentaram o pior índice, com média de 79 e 
76, respectivamente, de classificação BOA. Os demais pontos apresenta-
ram IQA médio semelhante entre 80 e 82. Vale ressaltar ainda, que os pio-
res índices foram encontrados no mês de agosto, assim como ocorreu em 
anos anteriores. O aumento das concentrações de Fósforo Total, Nitrogê-
nio Total, Coliformes termotolerantes e DBO, além da Turbidez, a partir das 
descargas dos tributários, são os principais responsáveis pela redução do 
IQA nestes períodos (Tabela 4-4).

Tabela 4-4: Histórico do IQA dos pontos de monitoramento da UHMA

PONTO ago/13 nov/13 fev/14 jul/14 out/14 Média*
1- Pel. Mont. 79 83 86 78 86 79
2- Trib. Can. 80 87 85 73 79 82
5- Trib. S. Cruz 32 74 67 71 77 80
9 - Trib. Forq. 49 87 82 68 77 76
10 - Jus. Barragem 81 89 86 77 77 81

Média 64 84 81 73 79 80
*Média para todo o período de monitoramento do reservatório (set/02 a out/14).

Quadro 4-1: Índice de Qualidade das Águas – Classificação (CETESB, 2001)

IQA - CETESB
ÓTIMA 80-100
BOA 52-79
ACEITÁVEL 37-51
RUIM 2-36
PÉSSIMA 0-19

4.3.2.2 Índice de Qualidade da Água De Reservatório - IQAR

O IQAR médio para o período foi 3,12, enquadrando o reservatório da 
UHMA na Classe III: Moderadamente degradado (Tabela 4-5). Os pio-
res índices foram verificados para as campanhas de agosto e novembro 
de 2013 e fevereiro de 2014, enquadrando o reservatório como Critica-
mente degradado ou poluído. Já nos meses de julho e outubro de 2014 
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o índice obtido enquadrou o reservatório como Classe III: Moderadamen-
te degradado. Os índices obtidos entre agosto de 2013 e outubro de 
2014 estão expressos na Tabela 4-6.

Conforme a metodologia de cálculo do IQAR, os reservatórios são 
classificados de I a VI (Quadro 4-2). As classes I, II e III apresentam qua-
lidade 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, reflexo das 
suas boas condições, mesmo considerando-se o aporte de nutrientes e 
cargas orgânicas provenientes da ocupação antrópica da bacia hidro-
gráfica onde está inserido.

Tabela 4-5: Histórico do IQAR dos pontos do reservatório da UHMA. 

Campanhas ago/13 nov/13 fev/14 jul/14 out/14 Média*

Ponto 03 3,85 IV 3,53 IV 3,31 III 2,83 III 3,03 III 3,10 III

Ponto 04 - - - - - - - - - - 3,04 III

Ponto 06 3,45 III 3,48 III 3,35 III 3,24 III 3,51 IV 3,09 III

Ponto 07 3,16 III 3,93 IV 3,46 III 2,75 III 3,51 IV 3,16 III

Ponto 08 4,31 IV 3,46 III 4,06 IV 3,29 III 3,75 IV 3,15 III

Média 3,69 IV 3,60 IV 3,55 IV 3,03 III 3,33 III 3,12 III

*Média para todo o período de monitoramento do reservatório (set/02 a out/14).

Quadro 4-2: Classificação do IQAR desenvolvida pelo IAP (2002).

Valor do IQAR Classe Qualificação

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
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4.3.2.3 Índice de Estado Trófico – IET

O Índice de Estado Trófico avalia a qualidade da água em relação ao 
enriquecimento por nutrientes, microalgas ou macrófitas aquáticas nela 
presentes, e segue classificação expressa no Quadro 4-3.

Na Tabela 4-6 e Figura 4-19 são apresentadas as classificações pon-
tuais para a relação conjunta de trofia entre Fósforo e Clorofila a, o Índice 
de Estado Trófico Médio. Através destas ilustrações podemos verificar que 
os pontos tiveram comportamento semelhante, com os maiores valores 
registrados na campanha de fevereiro/14. Isto se deve ao fato de que nes-
te período ocorre a estratificação da coluna d’água, com a estagnação da 
massa d’água que predominou nos meses de primavera e verão.

O IET médio de todos os pontos, para todas as campanhas, variou en-
tre 45 e 74, com a maioria dos pontos variando entre as classificações de 
Oligotrófico a Mesotrófico. Assim, para a média de todos os pontos a 
classificação é de Mesotrófico, com valor de 54.

É importante salientar, que durante o período monitorado o grau de tro-
fia foi elevado para alguns pontos, como no caso do ponto 05 na campa-
nha de fevereiro, onde se registrou condição de Hipereutrófico, devida a 
alta concentração de Fósforo total mencionada anteriormente (item 4.4). 
Apesar de apresentar tal condição no mês de fevereiro, observa-se que 
houve melhora nas campanhas posteriores, apresentando média final de 
Mesotrófico.

Outro ponto de destaque foi o ponto 08 que se apresentou Eutrófico 
como condição de trofia, destaca-se que as campanhas posteriores apre-
sentaram melhora em relação a esta condição, mas ainda próximo da ca-
tegoria de Eutrofização.

Quadro 4-3: Classificação do estado trófico para rios e reservatórios segundo 
índice de Carlson (Lamparelli, 2004)

Classificação do Estado Trófico - Rios

Categoria  
(Estado Trófico)

Ponderação
Secchi – S

(m)
P-total-P
(mg.m-3)

Clorofila a
(mg.m-3)

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 P ≤ 13 CL ≤ 0,74

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

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

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

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

Hipereutrófico IET > 67 640 < P 7,46 < CL
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Classificação do Estado Trófico - Reservatório

Categoria 
(Estado Trófico)

Ponderação
Secchi – S

(m)
P-total-P
(mg.m-3)

Clorofila a
(mg.m-3)

Ultraoligotrófico IET ≤ 47 S ≥ 2,4 P ≤ 8 CL ≤ 1,17

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 2,4 > S ≥ 1,7 8 < P ≤ 19 1,17 < CL ≤ 3,24

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 1,7 > S ≥ 1,1 19 < P ≤ 52 3,24 < CL ≤ 11,03

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 1,1 > S ≥ 0,8 52 < P ≤ 120 11,03 < CL ≤ 30,55

Supertrófico 63 <IET≤67 0,8 > S ≥ 0,6 120 < P ≤ 233 30,55 < CL ≤ 69,05

Hipereutrófico IET>67 0,6 > S 233 < P 69,05 < CL

Tabela 4-6: Histórico do Índice de Estado Trófico Médio

Pontos Campanhas

fev/14 jul/14 out/14 Média

1 61 47 53 54

2 57 49 62 56

5 74 49 56 59

9 56 49 52 52

10 55 45 51 50

3 61 45 51 53

6 58 48 54 53

7 47 49 53 50

8 60 49 58 56

Média 59 48 54 54

IET Médio

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
(m

g/
L)

Figura 4-19: Histórico do Índice de Estado Trófico Médio (Calrson, 1985)
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4.3.3 Comunidades Biológicas

4.3.3.1 Fitoplâncton

Análise da ocorrência do fitoplâncton

Na composição das comunidades fitoplanctônicas identificadas, nas 3 
campanhas de monitoramento consideradas nessa análise, destacam-se 
em termos de ocorrência total as classes das Dinophyceae (87%), Chryso-
phyceae (6%), Bacillariophyceae (3%), e Cyanophyceae e Chlorophyceae 
(2%) (Figura 4-20).

As algas dinofíceas e cianofíceas 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 radiação. No ano de 2014, assim como no ano de 
2013, marcado por eventos extremos de estiagem, com a redução dos 
níveis do reservatório e consequente aumento da concentração de ma-
terial dissolvido, ocorreu uma redução no crescimento de algas verdes 
clorofíceas, criptofíceas e das diatomáceas, predominantes em condi-
ções normais. 

Esse condicionamento climático dinâmico possibilitou as condições 
necessárias para que as algas dinofíceas fossem as mais frequentes em 
termos da ocorrência total de táxons para as campanhas executadas ao 
longo do ano. As dinofíceas são algas vermelhas dinoflageladas que proli-
feram de forma oportunista dependendo dos níveis de eutrofização e da 
sazonalidade, no caso ocorreu ao longo do ano florações 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 características de ambientes eu-
tróficos e até mesotróficos, com elevados níveis de nutrientes disponíveis 
para o desenvolvimento elevado do crescimento das comunidades fito-
planctônicas. Essas características são apresentadas na análise da varia-
ção dos parâmetros físico-químicos, que analisam a qualidade das águas 
e os níveis de trofia das águas dos pontos monitorados localizados no cor-
po do reservatório e em seus principais tributários.
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Figura 4-20: Ocorrência Total (%) do Fitoplâncton por classe, para o reserva-
tório da UHMA, de janeiro a dezembro de 2014

Análise da abundância do fitoplâncton

A análise dos resultados das 3 campanhas realizadas no período de-
monstra que as maiores abundâncias totais ocorreram para as campa-
nhas de fevereiro e outubro. Destaca-se que nestas campanhas foram re-
gistradas as maiores abundâncias total de todo o período. Em termos de 
abundância por ponto destacam-se os pontos 06, 07 e 08, onde se regis-
trou valores elevados de abundância para o período. Quanto à abundância 
total por classe taxonômica, como já observada na análise da ocorrência, 
ocorreram no período analisado à predominância de espécies da classe 
Dinophyceae e Chrysophyceae (Figura 4-21).
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Figura 4-21: Abundância Total (%) do Fitoplâncton por classe, para o reserva-
tório da UHMA, de janeiro a dezembro de 2014
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Análise da diversidade do fitoplâncton

A análise dos dados relativos às 3 campanhas permite colocar, que para 
o reservatório da UHMA ocorre uma diversidade considerada reduzida, e 
que de acordo com a análise dos dados de abundância total ocorre com 
predominância de uma ou duas classes taxonômicas. Para o período anali-
sado observa-se a variação do índice de diversidade entre 0,07 bits/ind. (ou-
tubro – Ponto 07) e 1,93 bits/ind. (fevereiro – Ponto 03) (Figura 4-22). 
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Figura 4-22: Índice de diversidade de Shannon Wiener e Equidade obtido 
para o Fitoplâncton do reservatório da UHMA

4.3.3.2 Zooplâncton

Análise da Ocorrência do zooplâncton

Na composição das comunidades zooplanctônicas identificadas so-
mente na campanha realizada em julho, destacam-se em termos de ocor-
rência total os grupos taxonômicos dos Copepoda (51%), Rotífera (28%) e 
dos Protozoa (11%) (Figura 4-23).

O grupo zooplanctônico dos Copepoda é reconhecido por organismos 
típicos de ambientes fluviais, em condições oligotróficas e mesotróficas, se 
caracterizando como o grupo taxonômico mais frequente em termos da 
ocorrência total de táxons na campanha, notadamente nos pontos 06 e 
07. O grupo dos Rotífera são representados por organismos típicos de 
ambientes lacustres preferencialmente de oligo a mesotróficos.

O conjunto dos dados de ocorrência indica que para o reservatório da 
UHMA predominam espécies de zooplâncton característicos de ambiente 
fluvial, ou com forte influência fluvial na dinâmica lacustre, com baixos ní-
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veis de nutrientes disponíveis para o desenvolvimento do ciclo de vida das 
espécies, o que é reforçado quando se observa as características morfo-
métricas do reservatório, que o identificam como um típico reservatório de 
rio, com grande extensão longitudinal e significativa influência das vazões 
afluentes na dinâmica da coluna d’água do corpo lacustre do reservatório.

Protozoa
Nematoda
Rotifera
Copepoda
Cladocera

51%

8%

11%

2%

28%

Figura 4-23: Registros de ocorrência do zooplâncton no reservatório da 
UHMA para 2014

Análise da abundância do zooplâncton

A análise dos resultados demonstra que a abundância total para a 
campanha de julho foram elevadas. Em termos de abundância por ponto 
destacam-se os pontos 03 e 07 (Figura 4-24). 

Quanto à abundância total por grupo taxonômico ocorreu no período 
analisado à predominância de espécies do grupo dos Copepoda, que 
apresentou a maior abundância total do período analisado para o ponto 
06, seguida pelo grupo dos Rotifera. As menores abundâncias foram reg-
istradas para o ponto 03.
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Figura 4-24: Densidade total (ind/m3) do zooplâncton, para o reservatório da 
UHMA, para o ano de 2014
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Análise da diversidade do zooplâncton

A análise dos dados da campanha de julho permite colocar que para o 
reservatório da UHMA ocorre uma diversidade considerada de média, que 
de acordo com a análise dos dados de abundância total ocorre com pre-
dominância de um grupo taxonômico, o dos Copepoda. Para a campanha 
de julho observou-se a variação do índice de diversidade entre 1,54 (ponto 
08) e 2,50 bits/ind. (ponto 07) (Tabela 4-6 e Figura 4-25).

O conjunto dos dados de ocorrência e abundância, e da diversidade no 
período indica que para o reservatório da UHMA predominam espécies de 
zooplâncton característicos de ambiente fluvial, ou com forte influência flu-
vial na dinâmica lacustre, com baixos níveis de nutrientes disponíveis para 
o desenvolvimento do ciclo de vida das espécies, o que é reforçado quan-
do se observa as características morfométricas do reservatório, que o 
identificam como um típico reservatório de rio, com grande extensão lon-
gitudinal e significativa influência das vazões afluentes na dinâmica da co-
luna d’água do corpo lacustre do reservatório. 

Tabela 4-6: Diversidade Total e Equidade do Zooplâncton por ponto de 
amostragem no reservatório da UHMA, no ano de 2014

P03 P06 P7 P08

Diversidade 2,26 1,693 2,506 1,54

Equidade 0,9423 0,8702 0,9497 0,8597
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Figura 4-25: Densidade total (ind/m3) e equidade do zooplâncton, para o 
reservatório da UHMA, para o ano de 2014.
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nn 4.4 Macroinvertebrados Bentônicos

Análise da Ocorrência dos Macroinvertebrados Bentônicos

Na composição das comunidades identificadas na campanha de julho de 
2014 destacam-se em termos de ocorrência total os grupos taxonômicos dos 
Arthropoda (430), Annelida (100), e dos Nematoda (35) (Figura 4-26).

O grupo dos Arthropoda é reconhecido por organismos típicos de am-
bientes aquáticos, sendo que em condições oligotróficas e mesotróficas, 
apresenta uma frequência alta de indivíduos, indicativa de uma boa quali-
dade dos habitats para as espécies de invertebrados bentônicos que vi-
vem nos sedimentos inconsolidados, sendo utilizados como organismos 
bioindicadores da qualidade ambiental dos ambientes aquáticos. Caracte-
rizou-se como o grupo taxonômico mais frequente em termos da ocorrên-
cia total de táxons para as campanhas analisadas.

Nematoda
Annelida
Arthropoda

6%

18%

76%

Figura 4-26: Registros de ocorrência dos invertebrados bentônicos no 
reservatório da UHMA no período analisado

Análise da abundância dos invertebrados bentônicos

Na composição das comunidades dos invertebrados identificadas na 
campanha de julho analisadas destacam-se em termos de abundância to-
tal os grupos taxonômicos dos Arthropodas e dos Annelida (Figura 4-27).

Quanto à abundância por ponto de amostragem destacam-se os pon-
tos 03, 06 e 08, onde se obteve os maiores registros de abundância de in-
divíduos, principalmente para os Arthropoda, Annelida, e Nematoda, res-
pectivamente. 

O conjunto dos dados de abundância também indica que para o reser-
vatório da UHMA predominam espécies de invertebrados bentônicos ca-
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racterísticos de ambiente fluvial, ou com forte influência fluvial na dinâmica 
lacustre, com baixos níveis de nutrientes disponíveis para o desenvolvi-
mento do ciclo de vida das espécies. Salienta-se que as características 
morfométricas do reservatório definem zonas litorâneas onde predominam 
substratos duros, de difícil desenvolvimento das comunidades de inverte-
brados bentônicos.
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Figura 4-27: Densidade dos invertebrados bentônicos no reservatório da 
UHMA para as campanhas do período analisado

Análise da diversidade dos invertebrados bentônicos

A análise dos dados permite colocar que para o reservatório da UHMA 
ocorre uma diversidade considerada reduzida, que de acordo com a aná-
lise dos dados de abundância total ocorre com predominância de um gru-
po taxonômico, o dos Arthropoda, Para a campanha de julho observou-se 
uma variação do índice de diversidade entre 1,54 (ponto 08) e 2,51 bits/
ind. (ponto 07) (Tabela 4-7; Figura 4-28). 

Tabela 4-7: Índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para os inverte-
brados bentônicos do reservatório da UHMA 

Pontos jul/14

3 2,26

6 1,69

7 2,51

8 1,54
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Figura 4-28: Índice de diversidade de Shannon Wiener obtido para os 
invertebrados bentônicos do reservatório da UHMA, para jul/14

nn 4.5 Monitoramento e Controle do Mexilhão Dourado 
       (Limnoperna fortunei)

Com o intuito de controlar quimicamente a presença da espécie Mexi-
lhão Dourado, Limnoperna fortunei, no sistema de refrigeração da Usina 
Hidrelétrica Machadinho, iniciou-se em março de 2014 a injeção do produ-
to Hipoclorito de Cálcio. No entanto, 1 (um) mês após o início da injeção, 
abril/2014, a mesma foi interrompida devido a necessidade de adequa-
ções no sistema de dosagem e infraestrutura relacionada a saúde e segu-
rança dos trabalhadores envolvidos no processo.

Com a regularização das ações previstas, a injeção do produto Hipo-
clorito de Cálcio foi retomada em outubro de 2014 e assim, algumas ativi-
dades de monitoramento foram iniciadas, tais como: avaliação da eficiên-
cia da injeção do produto no controle do mexilhão dourado e acompanha-
mento e monitoramento do mexilhão dourado na Usina e no reservatório.

O monitoramento relacionado à ocorrência do Mexilhão Dourado é 
executado pelos Institutos Lactec.

4.5.1 Avaliação da eficiência da injeção do Hipoclorito de Cálcio no 
controle do mexilhão dourado

Para avaliar a eficiência do controle químico do mexilhão dourado no 
sistema de resfriamento da UHMA foram instaladas estações de amostra-
gem (biobox) com corpos de prova nas três unidades geradoras da usina 
(Figura 4-29). Cada biobox contém 3 compartimentos independentes, 
nos quais foram instalados 12 corpos de prova, totalizando 36 placas por 
biobox. Cada unidade contém três estações de amostragem instaladas: 
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na caixa espiral recebendo água sem a injeção de produto químico; logo 
após a injeção do produto químico e na saída do sistema de resfriamento, 
no ponto mais distante da injeção possível, com o objetivo de avaliar se o 
tratamento está protegendo todo o sistema. 

          Figura 4-29: Biobox instalado na UHMA

Mensalmente foram retirados três corpos de prova (triplicata) de cada 
uma das estações de amostragem. As campanhas de campo são trimes-
trais, sendo que nos meses sem campanha a equipe da usina, devida-
mente treinada pelos Institutos Lactec, se encarregou de realizar as cole-
tas. Os corpos de prova retirados foram enviados ao Laboratório de Biolo-
gia dos Institutos Lactec e analisados sob microscópio estereoscópico (ini-
cialmente em meio úmido) para a identificação do material biológico in-
crustado. Quando encontrados, os mexilhões são submetidos à análises 
morfométricas e quantificados. Hidrozoários e demais organismos incrus-
tantes também são identificados e quantificados, quando possível. Poste-
riormente o restante de material encontrado nos corpos de prova é remo-
vido, seco em estufa (pelo período de 12 horas a temperatura próxima a 
120ºC) e pesado. O peso encontrado é utilizado para estimar o acúmulo 
de demais componentes do biofouling nos locais estudados. Foi realizada 
uma análise final em meio seco em busca de mexilhões que não foram re-
gistrados anteriormente. O número total de indivíduos de mexilhão doura-
do encontrados é utilizado para estimar a densidade por m2 de indivíduos 
no local e período em que foram realizadas as coletas.

Em função de problemas operacionais os primeiros resultados serão 
conhecidos e registrados em janeiro de 2015 e apresentados no próximo 
relatório anual de atividades, juntamente com os resultados dos meses 
subsequentes para análise consolidada da eficiência do sistema.
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4.5.2 Acompanhamento e monitoramento da  
ocorrência do mexilhão dourado

Adultos

Buscando identificar a sazonalidade da reprodução, fixação e cresci-
mento do mexilhão dourado e demais organismos incrustantes, em outu-
bro de 2014, foram instaladas estruturas metálicas contendo corpos de 
prova no reservatório da UHE Machadinho. Foram utilizadas três estrutu-
ras, cada uma delas contendo 12 corpos de prova. Mensalmente estão 
sendo coletados três corpos de prova de cada uma das estruturas em um 
total de 03 réplicas por mês. 

 
Figura 4-30: Instalação dos corpos  
de prova na boia de segurança

Figura 4-31: Coleta dos 
corpos de prova do 
reservatório da UHMA

Os corpos de prova coletados são analisados sob microscópio estere-
oscópico em meio úmido a fim de observar a presença de mexilhão dou-
rado, hidrozoário e demais organismos incrustantes. Quando encontrado, 
os indivíduos de mexilhão dourado são submetidos à análises morfométri-
cas e quantificados e os demais organismos encontrados são identifica-
dos e quantificados sempre que possível. O número total de indivíduos de 
mexilhão dourado encontrado é utilizado para estimar a densidade de in-
divíduos por m2 em cada uma das coletas.

Até o momento não foi encontrado mexilhão dourado em nenhum dos 
corpos de prova analisados. Novos substratos necessitam de um período 
para colonização que pode variar de acordo com o período do ano, caracte-
rísticas locais, entre outras. Após a detecção dos primeiros indivíduos, a den-
sidade tende a aumentar, especialmente nos meses com maior temperatura.
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Larvas

Com o objetivo de monitorar a presença de larvas de mexilhão dourado 
no local, estão sendo realizadas mensalmente coletas de plâncton em dois 
pontos dentro da usina (um ponto na caixa espiral, sem injeção do produ-
to químico e um após a injeção do produto) e em três pontos do reserva-
tório (um ponto próximo a barragem, um na porção intermediaria do reser-
vatório e um no final do reservatório com maior influência lótica).

As coletas realizadas no sistema de resfriamento utilizam redes de 
plâncton com malha de 64 μm acopladas em saída de água nos pontos de 
coleta, filtrando um total de 4.000 litros de água por amostra. No reserva-
tório as amostras são coletadas através da técnica de arrasto, também 
com rede de plâncton de malha de 64 μm, pelo período de 5 minutos na 
velocidade mais baixa da embarcação. As amostras são concentradas, 
transferidas para recipiente adequado, fixadas em álcool etílico e enviadas 
ao Laboratório de Biologia dos Institutos Lactec para análise. 

Figura 4-32: Coleta de 
amostras de plâncton no 
reservatório da UHMA

Figura 4-33: Análise de larvas de mexilhão 
dourado sob microscópio estereoscópico

Em laboratório foi realizada a análise das amostras utilizando microscó-
pio estereoscópico (lupa). As amostras são homogeneizadas, concentra-
das e alíquotas totalizando ao menos 10% da amostra são analisadas, 
conforme metodologia descrita em Santos et al. 2012. O resultado encon-
trado é utilizado para estimar a densidade de larvas por m³ no local e pon-
to em que a coleta foi realizada.

No sistema de resfriamento da usina já foram realizadas coletas no mês 
de outubro de 2014, bem como no reservatório com coletas mensais des-
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de outubro de 2014. Os resultados obtidos até o momento estão apresen-
tados na Tabela 4-8, sendo que algumas amostras, até o fechamento 
deste relatório, ainda estavam sendo analisadas. A maior densidade en-
contrada até o momento foi em outubro de 2014 na caixa espiral com 
7.732,50 indivíduos/m³ na usina e 12.480 indivíduos/m³ no reservatório. 
Mais resultados são necessários para caracterizar a sazonalidade da re-
produção da espécie e traçar perfil temporal do aumento ou diminuição 
das densidades de larvas.

Tabela 4-8: Resultados da análise morfológica realizadas até o momento para 
a identificação e estimativa de densidade de larvas do mexilhão dourado 
realizada em amostra coletadas na UHMA

Data Local Ponto Densidade (m3)

Out/2014 Usina Caixa espiral 7.732,50

Após a injeção 265,00

Reservatório Próximo da barragem 0

Intermediário 0

Maior influencia Lótica 0

Nov /2014 Reservatório Próximo da barragem Em análise

Intermediário Em análise

Maior influencia Lótica Em análise
Fonte: Institutos Lactec – Jan/15.
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5 Monitoramento e  
Manejo da Ictiofauna
nn 5.1 Introdução

Em atendimento à condicionante 2.1 da 2ª renovação da Licença de 
Operação 160/2001, estão apresentadas a seguir as atividades desenvol-
vidas no Programa de Monitoramento e Manejo da Ictiofauna e seu 
Subprograma de Salvamento e Resgate da Ictiofauna na área de influência 
da UHE Machadinho. 

O monitoramento e manejo da ictiofauna na área de influência do reser-
vatório da UHE Machadinho é executado pelo Laboratório de Biologia e 
Cultivo de Peixes de Água Doce – LAPAD, pertencente à Universidade Fe-
deral de Santa Catarina - UFSC, e tendo como instituição responsável a 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, fun-
dação de apoio da referida universidade. 

As atividades desenvolvidas durante o Salvamento e Resgate da Ictio-
fauna na área de influência da UHE Machadinho foi realizada pela empresa 
Lago Azul consultoria e encontra-se no item referente ao Subprograma de 
Sal vamento e Resgate da Ictiofauna.

Assim sendo, apresentamos neste capítulo as atividades desenvolvi-
das relacionadas à ictiofauna no período de 2014. 

nn 5.2 Atividades Desenvolvidas

Foram realizadas três campanhas para o monitoramento da ictiofauna 
na área de influência do reservatório de Machadinho, que contemplaram 3 
estações do ano (verão, outono e inverno). As coletas foram realizadas em 
diferentes pontos buscando amostrar os diferentes ambientes formados 
pelo represamento do rio (Figura 5-1), sendo distribuídos em áreas de 
transição entre o ambiente lótico e lêntico (PMo, C, B, MR), no corpo do 
reservatório (Z, F), numa área a jusante da barragem (MT) e no primeiro tri-
butário situado a jusante (L). Cabe ressaltar que o ponto amostral Z, situa-
do no corpo do reservatório, foi amostrado na campanha de fevereiro/2014 
(Verão), no entanto, considerando as demais campanhas realizadas na re-
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gião ao longo dos anos, devido a semelhança na composição de espécies 
e abundância de indivíduos com o outro ponto do corpo do reservatório 
(ponto F), tal ponto foi excluído da malha amostral prevista.

Figura 5-1: Localização dos pontos de coleta na área de influência do reservató-
rio da UHE Machadinho. O ponto Z foi amostrado apenas na estação de verão

As amostragens foram realizadas utilizando-se rede de arrasto, tarrafa, 
espinhel, rede de travessia e redes litorâneas e pelágicas de malha simples 
e feiticeira (Figura 5-2), com diferentes tamanhos de malha, buscando-se 
avaliar a comunidade de peixes tanto quantitativa quanto qualitativamente. 

A análise dos dados de captura em termos de número de indivíduos e 
de biomassa foi realizada com base na captura por unidade de esforço 
(CPUE) por 100 m2 de rede, sendo excluídas dessa análise as redes tra-
vessia e de arrasto e o espinhel.
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Figura 5-2: Instalação dos petrechos de pesca (espinhel e redes malhadeiras 
litorâneas e pelágicas) durante uma das campanhas de monitoramento da 
ictiofauna da UHE Machadinho

Junto com as coletas de peixes adultos e juvenis, também foram reali-
zadas 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 (Figura 5-3).

Figura 5-3: Equipamentos de amostragem de ictioplâncton utilizados no 
último período reprodutivo: a rede cilindro-cônica para coletas pelágicas e a 
armadilha luminosa para coletas litorâneas e de fundo

As coletas planctônicas ficaram restritas aos pontos lóticos e semilênti-
cos onde os equipamentos de arrasto apresentam maior eficiência. As redes 
de plâncton foram utilizadas em arrastos horizontais realizados próximos à 
superfície da água, com duração de 15 minutos, com o barco em baixa ve-
locidade. Um fluxômetro foi acoplado na boca da rede para obtenção do vo-
lume de água filtrada. Já o uso de armadilhas luminosas foi utilizado em to-
dos os pontos da área de influência 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 sepa-
rados do restante do material sob microscópio estereoscópico em placa de 
acrílico do tipo Bogorov. Após a separação dos ovos e das larvas do restan-
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te do plâncton, estas foram quantificadas e depois identificadas com o au-
xílio de bibliografias referentes à identificação de larvas de peixes brasileiros.

Para diagnosticar a produção pesqueira na região de influência do reser-
vatório da UHE Machadinho, foram selecionados pescadores que represen-
tam a pesca no reservatório, provenientes dos dois estados que fazem divi-
sa com o rio Uruguai (SC e RS). Os municípios envolvidos em Santa Catari-
na foram Piratuba, Capinzal, Zortéa e Celso Ramos e no Rio Grande do Sul, 
Maximiliano de Almeida, Machadinho, Barracão e São José do Ouro.

Todos os pescadores selecionados foram cadastrados e instruídos 
quanto à importância do projeto, bem como da sua participação para a re-
produção fidedigna da atividade pesqueira da região. Cada participante re-
cebeu fichas de coleta para a descrição de suas capturas mensais, onde 
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 fichas e o esclarecimento de even-
tuais dúvidas foram realizados bimestralmente, sendo os dados de captu-
ra inseridos em base de dados informatizada para posterior análise.

No que se refere ao desenvolvimento de tecnologia de cultivo das es-
pécies nativas da bacia do rio Uruguai, ao longo do ano de 2014 foram 
realizados experimentos relacionados ao desenvolvimento de dietas mi-
croencapsuladas para alimentação das larvas de peixes e ao manejo re-
produtivo do suruvi em cativeiro.

nn 5.3 Resultados

Nas três campanhas realizadas em 2014, foram capturados 2556 
exemplares de peixes pertencentes a 46 espécies, com uma biomassa to-
tal de 257,8 kg. As maiores capturas (CPUE) em número e biomassa foram 
registradas na estação de verão, e principalmente localizadas no ponto ló-
tico localizado logo a jusante da barragem de Machadinho (MT).

De uma maneira geral, espécies de médio porte como o peixe-cachor-
ro Acestrorhynchus pantaneiro, a voga Schizodon aff. nasutus e o mandi-
-beiçudo Iheringichthys labrosus, dominaram as capturas em biomassa 
em todos os ambientes da área de influência do reservatório de Machadi-
nho. Além dessas, merece destaque a importante participação em bio-
massa dos migradores Leporinus obtusidens e Prochilodus lineatus dentre 
as espécies capturadas no rio Ligeiro.

Em relação à participação das espécies migradoras, além dos exem-
plares capturados no rio Ligeiro, foram capturados apenas 2 exemplares 
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de piava L. obtusidens no ponto localizado no corpo do reservatório (F). A 
presença da piava no reservatório de Machadinho é, possivelmente, resul-
tado da soltura experimental de peixes realizada no final do ano de 2013.

Sobre os atributos das assembleias, foi observada uma variação nos va-
lores de riqueza, abundância, equitabilidade e diversidade entre os pontos 
de amostragem. A Tabela 5-1 apresenta os valores dos atributos das as-
sembleias de peixes na área de influência do reservatório de Machadinho.

Tabela 5-1: Atributos das assembleias de peixes nos diferentes pontos de 
amostragem na área de influência do reservatório de Machadinho

Ponto de amostragem Riqueza Abundância Equitabilidade Diversidade

PMo 18 206 0,758 3,16

C 19 136 0,793 3,367

B 25 252 0,781 3,624

Z* 19 207 0,807 3,428

F 24 631 0,765 3,505

MT 29 470 0,743 3,608

L 25 234 0,828 3,844

MR 25 420 0,817 3,795

*Ponto amostrado apenas na campanha de verão.

Durante as coletas de ictioplâncton na área de influência do reservatório de 
Machadinho, foram encontrados 26 organismos do ictioplâncton, dos quais 3 
eram ovos e apenas 23 eram larvas. As maiores capturas de ovos e larvas fo-
ram observadas nos pontos lóticos e de transição situados a jusante da bar-
ragem e no rio Ligeiro. De modo geral, a assembleia de larvas de peixes da 
área de abrangência da UHE Machadinho foi composta principalmente por 
espécies de pequeno e médio porte e sedentárias, no entanto a presença de 
espécies migradoras, como a piava Leporinus obtusidens, nas amostragens 
dos ambientes de transição e lóticos a jusante da barragem deve ser nova-
mente destacada. Como observado em anos anteriores, à presença de larvas 
dessa espécie indica a existência de áreas de desova na região.

Em 2014, o levantamento da pesca no reservatório de UHE Machadinho 
contou com a colaboração de 43 pescadores, residentes de 9 municípios 
da região do entorno do reservatório. No geral, a atividade se caracteriza 
pela pesca de subsistência, realizada principalmente com uso de redes de 
emalhe de grandes dimensões e linha de mão. Dentro das capturas foram 
registradas 23 morfoespécies, com destaque para carpas, cascudos, traíras 
e jundiás. A análise dos dados de captura em 2014 mostrou que a produti-
vidade pesqueira média do reservatório foi de 5,9 kg.pescador-1.dia-1.
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Em relação aos trabalhos de desenvolvimento de tecnologia de cultivo, 
o desenvolvimento de dietas microencapsuladas para alimentação de lar-
vas de peixes teve como objetivo contribuir para o desenvolvimento da 
tecnologia de cultivo de peixes nativos na fase de larvicultura, através da 
produção de um microencapsulado de coração de frango pelo método de 
gelificação interna com alginato, sendo que a aplicação desta metodologia 
apresentou potencial para o uso no fornecimento do primeiro alimento de 
larvas, além de poder ser utilizado como veículo para administração de 
probióticos e prebióticos às larvas. 

Nos experimentos utilizando diferentes hormônios de indução a esper-
miação do suruvi Steindachneridion scriptum foram comparados os resul-
tados do Extrato de Pituitária de Carpa (EPC), de Gonadorelina, Ovaprim® 
e de Acetato de Buserelina. A Gonadorelina não foi efetiva na indução à 
espermiação dos machos, sendo que os indivíduos submetidos aos pro-
cessos de indução com os demais hormônios responderam positivamen-
te. Tendo em vista o baixo custo do hormônio Acetato de Buserelina e a 
eficiência na resposta à indução para a espécie S. scriptum, o uso deste 
hormônio para machos desta espécie se mostra como uma boa alternati-
va em substituição ao EPC, que é tradicionalmente utilizado nas estações 
de piscicultura e apresenta alto custo de mercado.

Em outro experimento realizado também com essa espécie, foi possí-
vel estabelecer um protocolo para seleção de fêmeas de suruvi aptas ao 
tratamento hormonal para indução à reprodução. Foi definido o diâmetro 
ovocitário modal em que as fêmeas de suruvi apresentaram o melhor de-
sempenho reprodutivo em relação à indução hormonal. O resultado obtido 
foi que fêmeas que apresentaram mais de 50% dos ovócitos com diâme-
tros entre 1600 e 1800 µm produziram melhores resultados de desova 
quando submetidas à indução hormonal. Isso demonstra que é possível 
selecionar fêmeas maduras de suruvi através da avaliação do diâmetro 
dos ovócitos obtidos por biopsia ovárica das fêmeas no momento da se-
leção dos reprodutores.

No ano de 2014, entre as atividades de conservação genética, deve-se 
destacar o esforço para criopreservar amostras de sêmen de exemplares 
selvagens e as análises genético-moleculares dos indivíduos de suruvi sel-
vagem presentes no plantel. A Tabela 5-2 apresenta o número total de 
peixes amostrados e o número de amostras (alíquotas) de sêmen criopre-
servado mantidas no banco in vitro do LAPAD. 

Durante o ano, foi realizada a manutenção de rotina do banco in vitro 
(abastecimento periódico dos botijões com nitrogênio líquido) e a coleta e 
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criopreservação de 164 novas amostras oriundas de 14 indivíduos perten-
centes a quatro espécies (surubim-pintado, grumatão, dourado e piava). 

Tabela 5-2: Número de peixes amostrados e suas respectivas amostras de sê-
men criopreservado, por espécie, do banco in vitro do LAPAD.

Nome comum Espécie Peixes (n) Amostras (n)

Surubim-pintado Pseudoplatystoma corruscans 18 401

Dourado Salminus brasiliensis 12 277

Piracanjuba Brycon orbignyanus 16 136

Grumatão Prochilodus lineatus 6 29

Piava Leporinus obtusidens 10 54

Suruvi Steindachneridion scriptum 10 165

TOTAL 72 1062

As análises genéticas por meio da técnica do DNA barcoding revelaram 
que os exemplares de suruvi selvagens presentes no banco in vivo perten-
cem a mesma espécie. Essa análise foi necessária devido à descrição de 
outra espécie do gênero Steindachneridion presente na região do Alto rio 
Uruguai, conforme a última revisão do gênero feita por Garavello (2005) 
(GARAVELLO, J. Revision of genus Steindachneridion (Siluriformes: Pime-
lodidae). Neotropical Ichthyology, v.3, n.4, p.607-623, 2005). 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 fo-
ram 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 Brycon orbignianus 0 156

Dourado Salminus brasiliensis 8 38

Suruvi Steindachneridion scriptum 11 63

Surubim-pintado Pseudoplatystoma corruscans 6 1

Jundiá Rhamdia quelen 30 55

Piauçu Leporinus macrocephalus 1 0

Grumatão Prochilodus lineatus 23 230

Piava Leporinus obtusidens 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 Brycon orbignianus 4

Dourado Salminus brasiliensis 125

Suruvi Steindachneridion scriptum 490

Grumatão Prochilodus lineatus 51

Piava Leporinus obtusidens 32

TOTAL 702

nn 5.4 Considerações Finais

De um modo geral, a ictiofauna presente na área de influência do reser-
vatório de Machadinho foi composta principalmente por espécies de mé-
dio porte, que dominaram em biomassa todos os ambientes amostrados. 
As maiores capturas, semelhante ao observado nos últimos anos, foram 
registradas no trecho lótico situado a jusante da barragem, mostrando um 
acúmulo de peixes neste trecho do rio.

A redução da participação das espécies migradoras nas capturas na 
área de influência do reservatório de Machadinho tem sido verificada ao 
longo dos anos de monitoramento, sendo um indicativo da falta de áreas 
de desova e de criação na região, principalmente a montante da barra-
gem. No trecho a jusante, a existência do rio Ligeiro parece estar suprindo 
a demanda de áreas de desova e criação dos estágios iniciais. No entanto, 
a ausência de juvenis de espécies migradoras nas capturas é um fato 
preocupante e que pode indicar falhas no recrutamento dessas espécies. 

A baixa captura de espécies exóticas, principalmente de tilápias, nas 
amostragens realizadas no reservatório de Machadinho talvez seja motiva-
da, em parte, pela ausência de unidades de cultivo dessa espécie em sis-
temas de tanques-rede neste reservatório, diferente do observado em um 
reservatório adjacente da bacia.

Apesar da grande perda de exemplares do banco in vivo de reproduto-
res do LAPAD ocorrida em anos anteriores, o esforço realizado em 2014 
para recompor o plantel ajudou na manutenção da representatividade des-
te, que conta atualmente com 1.602 exemplares adultos de peixes. Des-
tacando-se a presença de oito espécies nativas do alto rio Uruguai: pira-
canjuba Brycon orbignyanus, dourado, Salminus brasiliensis, suruvi Stein-
dachneridion scriptum, pintado Pseudoplatystoma corruscans, jundiá 
Rhamdia quelen, piauçu Leporinus macrocephalus, grumatã Prochilodus 
lineatus e piava Leporinus obtusidens. 
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Um resultado importante a ser destacado é a confirmação, através 
das análises do DNA barconding, de que os exemplares de suruvi selva-
gens presentes no banco in vivo pertencem a espécie Steindachneridion 
scriptum. A suspeita da existência de duas espécies (S. scriptum e S. 
punctatum) na região poderia comprometer os resultados obtidos até o 
momento, tanto de desenvolvimento de tecnologia de cultivo quanto de 
conservação genética da espécie.

nn 5.5 Subprograma de Salvamento e Resgate da Ictiofauna

5.5.1 Introdução

A atividade de resgate e salvamento da ictiofauna é realizada na Usina 
Hidrelétrica de Machadinho (UHMA) desde o ano de 2002, com o objetivo 
de efetuar o salvamento de peixes a jusante do empreendimento, devido 
às manobras operacionais de comutações, manobras de vertedouro e pa-
radas de máquinas. A equipe responsável pelo salvamento monitora a 
área de influência para a ictiofauna, compreendida entre o eixo do barra-
mento até 6 km a jusante, no rio Uruguai (limite estipulado pela portaria Nº 
92/2000 de 23 de novembro de 2000).

 

5.5.2 Atividades Desenvolvidas

Foram realizadas vistorias diárias e, quando necessário, aos finais de se-
mana para verificar a existência de ocorrências. Normalmente, é realizada 
uma vistoria por dia, exceto quando surgem novas demandas devido altera-
ções operacionais estabelecidas pelo Operador Nacional do Sistema- NOS, 
sendo solicitado vistorias complementares peloSetor de Operação (SETOP).

Para facilitar a identificação dos locais vistoriados diariamente, o perí-
metro foi dividido em 08 trechos de acordo com as características fisionô-
micas do ambiente:

» Trecho 0: casa de máquina;
» 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 pedra 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;
» Trecho 08: foz do rio Ligeiro a Marcelino Ramos.

A Figura 01 apresenta os trechos vistoriados diariamente.
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Figura 5-4: Localização dos trechos de vistoriados a jusante

Quando constatado uma ocorrência, é gerado um Registro (RO 05), 
onde são informados: o local do registro, espécie, quantidade e provável 
causa. Posteriormente, são definidas medidas a serem adotadas para mi-
tigar ou evitar futuras ocorrências.

5.5.3 Resultados

No ano de 2014 foram realizadas 337 vistorias gerando 41 Registros (RO 
05). Destes, aproximadamente 10% envolveram espécies exóticas, com pre-
dominância da espécie carpa.

A Figura 5-5 esboça a quantidade de vistorias realizadas mensalmente 
durante o ano de 2014.
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  Figura 5-5: Vistorias realizadas mensalmente durante o ano de 2014
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A Figura 5-6 esboça a quantidade de registros realizados mensalmente 
durante o ano de 2014.
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  Figura 5-6: Registros gerados por mês.

O número de vistorias e registros variou consideravelmente, destacan-
do o mês de fevereiro onde foram realizadas 41 vistorias, devido principal-
mente ao término do período de defeso da Ictiofauna, onde foi possível 
observar que a movimentação dos cardumes se estende além do período 
estabelecido como defeso (31 de janeiro). Outra característica observada 
no referido período foram as condições operacionais do reservatório, que 
apresentou inúmeras manobras devido a baixa capacidade hídrica do 
mesmo neste período.

Em um breve comparativo com o ano anterior, em 2014 foram realiza-
das uma quantidade menor de vistorias e consequentes registros. De 
modo geral, a redução dos números no referido período deve-se princi-
palmente a retirada da barra de rochas do leito do rio, no Trecho 05, tra-
balho realizado entre dezembro de 2012 e março de 2013, diminuindo 
significativamente os registros de salvamento e número de manobras 
operacionais de comutações de unidades geradoras. Foram identifica-
das 04 possíveis causas para os registros gerados e indicados no gráfico 
2, sendo a comutação de compensador para gerador a causa mais cor-
riqueira (48,78%), redução de carga e vertimento correspondendo a 
17,07% cada, conforme Figura 5-7.
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Redução
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2,44%
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Fechamento
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12,2%

Figura 5-7: Porcentagem por possíveis causas de RO – 05.

No período de referência foram resgatados 336,1 kg vivos. A maioria 
dos peixes foram resgatados no Trecho 04, devido os aprisionamentos 
nas rochas.

5.5.4 Considerações Finais

Notoriamente a atividade de Resgate e Salvamento da Ictiofauna é de 
suma importância e grande valia, pois através dos dados obtidos com tal 
atividade pode-se identificar e antecipar medidas que venham a mitigar os 
possíveis impactos provenientes da geração de energia sob a ictiofauna.

No mês de março de 2014 foi encerrada a atividade de retirada de ro-
chas do leito do rio, no Trecho 05, local onde ocorriam constantes aprisio-
namentos de peixes quando realizado redução de carga de geração. O 
trabalho teve início no mês de dezembro de 2013.

No mês de junho, após elevada precipitação, o vertimento atingiu pata-
mar de 13.876 m³/s, alterando as características do leito do rio a jusante. 
A maior mudança ocorreu devido ao deslocamento de rochas no Trecho 
05, onde novamente notou-se o início de novo depósito de rochas ofere-
cendo riscos futuros de  aprisionamento de peixes com baixo nível d’água 
a jusante em gerações abaixo do patamar de 600 MW.

Durante todo o ano constatou-se presença de pescadores a jusante, 
onde a pesca é proibida segundo a Portaria do IBAMA Nº 92/2000 de 23 
de Novembro de 2000. Também foram encontradas diversas redes de 
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pesca, sendo comunicado a polícia ambiental de SC e RS para efetuarem 
a retirada e apreensão das mesmas.

Em virtude de apreensões de redes de pesca pela polícia ambiental a 
equipe de resgate sofreu várias ameaças de pescadores que frequentam 
constantemente o trecho onde a pesca é proibida e utilizam de redes para 
capturar os peixes.

Em 2014 ocorreu diminuição considerável da quantidade de peixes 
resgatados quando comparado ao ano de 2013, refletindo a constante 
busca de alternativas para mitigar as ocorrências envolvendo a ictiofauna, 
prova disto, é o trabalho de retirada de rochas do leito do rio no Trecho 05 
e, comutações de compensador para gerador de unidades geradoras 
adotando o procedimento de partida lenta, a construção de barreira física 
no Trecho 03 contribuíram para a redução dos números.

No período de referência foram realizados dois testes de geração, diur-
no e noturno, para avaliar a campo a real situação durante a redução da 
carga de geração. Com tal avaliação identificou-se os pontos com poten-
ciais de riscos de aprisionamento de peixes e traçadas as medidas preven-
tivas para evitar ocorrências durante as manobras. Delimitaram-se as ma-
nobras operacionais e consolidadas no FSAR-H (Formulário de Solicitação 
de Atualização de Restrição Hidráulica) autorizado pelo ONS (Operador 
Nacional do Sistema).

A Figura 5-6 demonstra o número de Registros gerados por mês du-
rante o ano de 2014.

5.5.5 Registro Fotográfico

Foto 01: Peixes resgatados sendo 
reintegrados ao meio aquático.

Foto 02: Equipe realizando resgate de 
peixes durante redução de carga de 
geração.
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Foto 03: Construção de barreira física 
de concreto para evitar que peixes 
acessem área de risco de aprisiona-
mento no Trecho 03.

Foto 04: Barreira física de concreto 
finalizada.

Foto 05: Peixes aprisionados  
em rede de pesca.
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6 Monitoramento 
Hidrometeorológico
nn 6.1 Introdução

Este monitoramento mostra o comportamento hidrológico médio men-
sal verificado na bacia do rio Uruguai junto à barragem da UHE Machadi-
nho durante o ano de 2014. 

nn 6.2 Atividades Desenvolvidas

As atividades de monitoramento hidrometeorológico compreendem a 
medição dos dados hidrológicos de vazões afluentes, vazões defluentes 
(vazão turbinada, somada a vazão vertida) e o armazenamento em percen-
tual de volume útil do reservatório.

nn 6.3 Resultados

Na Tabela 6-1 são apresentados os dados hidrológicos para o período. 
Já os gráficos a seguir apresentam o nível do reservatório, a vazão turbina-
da e a vazão vertida durante o ano de 2014, respectivamente.

Tabela 6-1: Dados hidrológicos da UHE Machadinho para o ano de 2014

Variável Máximas do Período Mínimas do Período

Nível [m] 479,99 467,88

Vazão Turbinada [m³/s] 1.323,00 275,00

Vazão Vertida [m³/s] 11.585,00 0,00

A Figura 6-1 apresenta o nível de montante do reservatório da UHE 
Machadinho. Verifica-se que nos meses de maio a agosto houve uma ten-
dência de elevação do nível do reservatório, onde o acumulado de chuvas 
superou a média da série histórica 2000-2013 e o valor máximo  referente 
ao mês de junho.
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UHMA - Nível Montante do Reservatório (m)

Figura 6-1: Nível (m) do reservatório da UHE Machadinho em 2014

A Figura 6-2 apresenta os valores médios mensais de vazão turbina-
da. Os maiores valores foram registrados nos meses de janeiro, abril, ju-
nho, julho, outubro e novembro.

UHMA - Vazão Turbinada (m3/s)

Figura 6-2: Vazão turbinada (m³/s) medidos na UHE Machadinho em 2014

De acordo com a Figura 6-3, tem-se a maior média de vertimento mé-
dio anual, verificada na bacia do Rio Uruguai,  no mês de junho.

UHMA - Vazão Vertida (m3/s)

Figura 6-3: Vazão vertida (m³/s) medidos na UHE Machadinho em 2014
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nn 6.4 Considerações Finais

O ano de 2014 apresentou condições hidrológicas compatíveis com 
a média histórica. No período de 23/06/2014 a 29/06/2014 foi verificada 
alta precipitação e período de cheio na bacia do Rio Uruguai. O nível do 
reservatório apresentou média anual de 474,52 metros, o que representa 
média de 61,50% de armazenamento em relação ao seu volume útil no 
ano de 2014. 

Vazões elevadas foram verificadas principalmente no período de ju-
nho a julho e vazão menor no mês de outubro. Para o controle do nível 
máximo do reservatório foi necessário à realização de abertura das com-
portas do vertedouro durante cinco vezes, sendo observada a vazão má-
xima de vertimento médio de 11.585 m³/s no dia 28 de junho de 2014, 
assim como a máximo vertido diário de 13.876 m³/s e máxima defluência 
média de 12.693 m³/s.
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7 Programas de Recuperação de 
Áreas Degradadas e de Área de 
Preservação Permanente - APP

nn 7.1 Introdução

Em atendimento a licença de Operação n° 160/2001 – 2ª Renovação, 
estão apresentadas a seguir as atividades referentes ao projeto de Restau-
ração Ecológica das áreas do antigo canteiro de obras e da faixa ciliar do 
reservatório no ano de 2014. 

O projeto de restauração ecológica das áreas do antigo canteiro 
de obras da Usina Hidrelétrica Machadinho iniciou na metade de 2010 
e compreende a realização de uma série de atividades que buscam pro-
mover e acelerar o processo de recuperação natural de 21 áreas, que to-
talizam 43,4 hectares. Em 2014, o escopo de trabalho concentrou-se em 
13 áreas, totalizando 4,65 hectares conforme mapa da Figura 7-1.

Figura 7-1: localização as 13 áreas de restauração ecológica do antigo 
canteiro de obras da usina, que tiveram intervenção em 2014
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Em 2000, estas áreas foram destinadas à rápida recuperação de sua 
cobertura vegetal, com a semeadura de um coquetel de sementes com 
quantidade considerável de braquiária. Nove anos depois (setembro de 
2009), foi feita uma avaliação nestas áreas, pois as mesmas permaneciam 
em estado estagnado, sem evidências de sucessão florestal, principal-
mente em decorrência da própria presença da braquiária e das más con-
dições do solo. Assim, foi elaborado um projeto de restauração ecológica 
cuja meta principal foi desenvolver uma série de atividades para promover 
o processo de recuperação natural, via restauração ecológica, ainda que 
de forma gradual ao longo do tempo.

O projeto de restauração ecológica da faixa ciliar do reservatório 
iniciou em 2009 com a elaboração de uma proposta de técnicas de res-
tauração ecológica a partir de dados sobre a situação de cobertura vegetal 
na faixa ciliar, referente a 30m adjacentes ao lago da Usina Hidrelétrica Ma-
chadinho (UHMA). 

As áreas foram caracterizadas pela sua fisionomia inicial como pasta-
gens antrópicas (64,65 ha), capoeirinhas (80,31 ha) ou áreas degradadas 
(3,50 ha). Ao todo, são 148,47 ha de faixa ciliar incluídos no projeto de 
Restauração Ecológica, o que equivale 15% de toda a faixa ciliar do reser-
vatório. A área foi dividida em “fragmentos” chamados de IDs, e um deter-
minado conjunto de IDs compreende uma Unidade Básica de Restaura-
ção (UBR). Ao todo são 297 IDs, em 30 UBRs.  Em 2014, o escopo de 
trabalho concentrou-se em 21 IDs, totalizando 10,19 hectares, conforme 
mapa da Figura 2.

O projeto inclui diferentes técnicas de plantio de mudas, contemplando 
uma alta diversidade de espécies nativas, a classificação em pioneiras e 
secundárias e o período de floração/frutificação ao longo do ano para a 
distribuição das mesmas no campo. As técnicas de restauração foram de-
nominadas como intervenção alta, média e baixa, além de áreas sem plan-
tio, denominadas de controle. O projeto também previu a colocação de 
cercas de todas as áreas com potencial de invasão por gado. 

A diferença principal entre as intervenções alta, média e baixa está na 
quantidade de mudas plantadas por hectare, cuja decisão foi baseada em 
dados de tamanho da área da ID e quantidade de remanescentes flores-
tais próximos a ela. Ou seja, a menor intervenção indica que a área era me-
nor e com maior proporção de floresta no entorno, se comparada às inter-
venções média e alta. As áreas controle abrangem IDs de diferentes tama-
nho e distâncias de remanescentes florestais.

A meta do Projeto de Restauração Ecológica da Faixa Ciliar é promover 
a reconstituição dos processos ecológicos intrínsecos à recuperação am-
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biental dos ecossistemas e sua perpetuação. Portanto, este relatório tam-
bém contempla avaliações sobre o processo de regeneração natural das 
áreas, considerado um indicativo importante para inferir sobre a capacida-
de de sucessão e reconstituição de processos ecológicos importantes 
para o sucesso da restauração florestal.

Figura 7-2: Localização dos quadrantes de manutenção da faixa ciliar do 
reservatório 

nn 7.2 Atividades Desenvolvidas

A Restauração Ecológica do antigo canteiro de obras e da faixa ciliar da 
Usina Hidrelétrica de Machadinho ocorreu ao longo do período de 
05/05/2014 a 30/01/2015, e contemplou as seguintes atividades:

» Roçada manual e mecânica da biomassa de braquiária e outras espé-
cies não desejáveis entre as mudas plantadas.

» Coroamento através de capinas manual em torno das mudas.

» Adubação com adubo orgânico, jogado a lanço e no entorno das mudas.

» Controle de formigas cortadeiras.

» Replantio de mudas nas covas que não tiveram pega.

» Coleta de sementes de espécies arbóreas nativas Pioneiras.
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» Semeadura de espécies leguminosas de verão e inverno assim como 
de espécies nativas como Angico vermelho, aroeira vermelha, pata-de-
-vaca, bracatinga e fumeiro bravo.

» Roçada de capim-napiê (capim-elefante) - área 20 e 21.

» Controle de pequenos focos de erosão - área 20.

» Plantio de estacas e mudas de sarandi na área de barra de rochas a 
jusante do vertedouro, assim como semeadura de leguminosas de 
verão.

nn 7.3 Resultados

Ao longo das atividades do ano de 2014 foram replantadas 5.500 mu-
das de espécies diversas, oriundas do viveiro da UHE Passo Fundo, e 
plantadas 10.823 estacas de Sarandi Branco, Phyllanthus sellowianus, e 
Sarandi Vermelho Sebastiania schottiana.

Foi realizado semeadura de espécies nativas de inverno, conforme Ta-
bela 2, e outras espécies de verão, que não foram semeadas no ano de 
2013, perfazendo um total de 3.570 kg.

O adubo orgânico aplicado superou a quantidade adquirida para o pe-
ríodo, de 10 Tn, para um total de 20,16 toneladas.

A Tabela 7-1 apresenta a listagem e quantidade dos materiais utiliza-
dos para a restauração ecológica no ano de 2014.

Tabela 7-1: Material aplicado em 2014 nos projetos de Restauração Ecológica

Item Unidade Quantidade

Nabo forrageiro kg 200

Ervilhaca kg 300

Crotalaria kg 100

Lab-lab kg 200

Estilozante kg 150

Adubo Orgânico Ouro Sacos 40 kg Tn 16,0

Bracatinga kg 2

Angico vermelho kg 2

Fumo Bravo kg 2

Aroeira Salsa kg 2
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nn 7.4 Considerações Finais

As ações de intervenção de uma forma geral nas áreas do antigo 
canteiro de obras da Usina Hidrelétrica Machadinho se encontram em um 
estágio de regeneração inicial, com predomínio de espécies herbáceas na 
maior parte das áreas. Em alguns locais já se observa uma gradual subs-
tituição das espécies herbáceas por espécies subarbustivas e arbustivas. 
Esta lenta substituição é uma etapa necessária do processo de sucessão 
natural e ocorre de acordo com a capacidade de suporte do ambiente. 
Sendo assim, as condições edáficas e biológicas são de extrema impor-
tância na seleção das espécies e na velocidade com que cada espécie 
consegue se adaptar ao ambiente.

Em 2014 foram intensificadas as atividades de coroamento dos nú-
cleos das áreas da Faixa Ciliar com Presença de Braquiárias, atra-
vés de roçada manual e mecânica (roçadeira costal), em áreas identifica-
das em levantamento anterior. As áreas em questão são tomadas pelas 
espécies exóticas invasoras Brachiaria ssp, (Braquiária) e Cynodon ssp 
(estrela-africana), que têm alta agressividade e são dominadoras sobre 
outras espécies. 

Tendo em vista as cheias ocorridas no mês de julho 2014, que arran-
cou parte dos bolsões de bidim, prejudicando o índice de pegadas esta-
cas que haviam sido plantadas no mês de Maio de 2014, foi necessário 
novo plantio de 2.920 estacas, com Sarandi Branco (Phyllanthus 
sellowianus) e Sarandi Vermelho (Sebastiania schottiana) na área da Barra 
de rochas, jusante do vertedouro. Em função da redução dos bolsões 
de terra, arrastados pela água, foi adensado o plantio para que se tenha 
uma maior possibilidade de pega e gerando uma maior cobertura futura da 
área. O plantio ocorreu em três momentos, sendo que quando do segun-
do plantio já se identificou estacas com sinais de brotamento, o que con-
firmou no termino das atividades a pega estimada em 90%. Alguns indiví-
duos com aproximadamente um metro de altura, que juntamente com as 
espécies leguminosas semeadas de crotalária e mucuna anã, formaram 
uma ótima cobertura vegetal.
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GESTÃO PATRIMONIAL

Abertura de fenda na manta Estaca plantada

Roçada de braquiária Vista de área roçada

Plantio de estacas de Sarandi nas 
margens da área 20

Drenagem de água área 20

Vista panorâmica da APP com braqui-
ária

Vista panorâmica da Área 10 da Faixa 
ciliar, núcleos roçados
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8 Fiscalização Ambiental 
e Patrimonial
nn 8.1 Introdução

Visando atender a solicitação da Agência Nacional de Energia Elétrica 
– ANNEL, que determina “às diversas concessionárias a execução de um 
Plano de Gestão Sociopatrimonial dos reservatórios de suas usinas hi-
drelétricas, com a preocupação de implantar um efetivo domínio sobre o 
patrimônio imobiliário vinculado a estas hidrelétricas” viabilizando os diver-
sos usos advindos da formação do reservatório, em 2002 a Tractebel 
Energia apresentou o Plano de Gestão Ambiental e Sociopatrimonial 
(PGASP), contemplando conceitos, diretrizes e procedimentos a serem 
adotados na gestão dos reservatórios das usinas em que a Tractebel de-
tém a concessão, dentre elas a UHE Machadinho.

Neste sentido, este capítulo apresenta as atividades desenvolvidas na 
UHE Machadinho ao longo do ano de 2014, realizadas no âmbito da Gestão 
do Uso e Ocupação de Reservatório, seguindo as diretrizes do Plano de Ges-
tão Ambiental e Sociopatrimonial – PGASP, Manual de Gestão Ambiental e 
Sociopatrimonial – MGASP, Procedimento de Gestão PG-PA-001 e Plano de 
Conservação e Uso do Entrono dos Reservatórios Artificiais - PACUERA.

Nesses documentos estão descritos todos os usos permissíveis e não 
permissíveis para os usos múltiplos do reservatório e seu entorno, assim 
como o estabelecimento das normas de uso e rotinas para a atividade de 
fiscalização. Com base nesses documentos, o agente fiscalizador realiza 
inspeções a campo para a verificação de irregularidades nas áreas de con-
cessão do empreendimento. 

nn 8.2 Atividades Desenvolvidas

A Usina Hidrelétrica Machadinho (UHE Machadinho) está localizada no 
rio Pelotas, cerca de 1,2 Km a jusante da foz do rio Inhandava, entre os 
municípios de Piratuba/SC e Maximiliano de Almeida/RS e tem potência 
instalada de 1.140 MW.

91

GESTÃO AMBIENTAL
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL

Relatorio Machadinho 2014 Miolo+cgdo ajuste de margens legendas.indd   91 29/5/2015   3:53 PM



O reservatório da UHE Machadinho possui uma área de 79 km² e perí-
metro total de 502 km, abrangendo 10 municípios, sendo Piratuba, Capin-
zal, Zortéa, Campos Novos, Celso Ramos e Anita Garibaldi no Estado de 
Santa Catarina, e Maximiliano de Almeida, Machadinho, Barracão e Pinhal 
da Serra no Estado do Rio Grande do Sul. 

Nesta área são realizadas vistorias periódicas, via terrestre e fluvial, 
para identificação de irregularidades ambientais e sociopatrimoniais, como 
invasões, construções, corte de vegetação, queimadas, etc. Também são 
realizadas vistorias in loco para o atendimento a denúncias e demandas 
estratégicas. O reservatório foi dividido em três trecho para o melhor ge-
renciamento, conforme Figura 8-1.

Figura 8-1: Localização dos trechos do Reservatório

Quando constatado uma irregularidade, é realizado o levantamento de 
dados como registro fotográfico, informações do infrator, propriedade, 
descrição do fato, testemunhas e coordenadas geográficas, e posterior-
mente registro da ocorrência no sistema Geoweb1, em formulário específi-
co (RO-11 Uso e Ocupação Irregular).

No momento da identificação da infração, a equipe de fiscalização bus-
ca manter contato com o infrator, repassando verbalmente as informações 
e responsabilidades acerca de seu ato e solicitando adequação. Nos ca-

1 Plataforma online que permite aos usuários o acesso às informações patrimoniais e da 
fiscalização ambiental efetuada no reservatório.
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sos em que o infrator não atende à solicitação verbal, após a abordagem 
da equipe de fiscalização, o documento (RO) é encaminhado ao Departa-
mento Jurídico, que emite uma Notificação 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 para ação judicial.

As ocorrências ambientais são encaminhadas para os órgãos de fisca-
lização de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul.

Durante o ano de 2014 foram realizadas as seguintes atividades:

Vistorias Programadas de Taludes Marginais

A atividade compreende uma inspeção visual, a fim de verificar possí-
veis indícios de instabilidade (rupturas no solo, inclinação de árvores, pro-
cessos erosivos etc.), nas oito encostas consideradas potencialmente ins-
táveis nos estudos de pré-enchimento do reservatório. Também são reali-
zadas medições de nível freático em dois desses pontos onde houve a ins-
talação de piezômetros.

Vistorias Programadas de Macrófitas Aquáticas

Conforme previsto no PGASP, são realizadas vistorias periódicas com 
frequência trimestral, com a finalidade de identificar possíveis focos de 
proliferação de macrófitas. 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 macrófitas. 

Vistorias Programadas de Cercas

As vistorias programadas de cercas são realizadas com frequência 
mensal e visam identificar possíveis irregularidades relativas a danos em 
cerca e presença de gado na faixa ciliar nas UBR (Unidades Básicas de 
Revegetação) onde o projeto de restauração ecológica já foi executado.

Vistorias Programadas de Mexilhão-dourado

As vistorias programadas de Mexilhão-dourado (Limnoperma fortuneii) 
foram iniciadas em janeiro de 2013 devido ao possível aparecimento dos 
indivíduos no reservatório da UHE Barra Grande, no ano de 2012, situada 
a montante do reservatório da UHE Machadinho. O monitoramento iniciou 
com a instalação de corpos de provas fixos e móveis, constituídos de tijo-
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los de barro presos a cordas de algodão e fixados em pontos estratégicos 
do reservatório. Após a instalação iniciou-se o monitoramento trimestral 
dos corpos de provas, juntamente com vistorias em possíveis locais propí-
cios ao aparecimento dos espécimes.

No ano de 2014 foram instalados novos corpos de prova bem como 
foram iniciadas coletas de amostras de água em pontos específicos do re-
servatório para análise em laboratório pelo Instituto Lactec.

Vistorias Áreas Remanescentes

As vistorias em áreas remanescentes têm por objetivo verificar a condi-
ção atual das áreas de propriedade do empreendedor. Identificado alguma 
irregularidade, elabora-se um registro de ocorrência (RO-11) e se dá sequ-
ência ao processo de desocupação.

Caso a área vistoriada não esteja ocupada, é elaborado um resumo 
executivo (RE 02) para registrar a realização da vistoria. As vistorias são re-
alizadas a partir de um planejamento semanal ou a partir de denúncias 
oriundas da população.

Vistorias Complementares 

Vistorias efetuadas para registrar o andamento da situação das infra-
ções por meio de inspeção rotineira de campo para verificação de prazos 
e atendimento às demandas jurídicas sejam elas ambientais ou patrimo-
niais, em área de APP ou remanescentes. 

Acompanhamentos Técnicos 

É aplicado no acompanhamento da execução dos serviços dos con-
sultores e fornecedores nos monitoramentos ambientais. O técnico fiscali-
zador utiliza-se de um formulário específico para o registro da atividade 
descrevendo de maneira breve os fatos constatados. 

Os registros são encaminhados à área de meio ambiente da Usina, que 
é a responsável pela gerência técnica dos monitoramentos.

nn 8.3 Resultados

As Tabelas 8-1 e 8-2 demonstram o número de registros de ocorrên-
cia e resumos executivos emitidos no ano de 2014:
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Tabela 8-1: Registros de Ocorrência emitidos em 2014

Registro Quantidade

RO-08 Deslizamento de Taludes Marginais 09

RO-11 Uso e Ocupação Irregular das Margens 42

RO-14 Ocorrências Gerais 04

TOTAL 55

Tabela 8-2: Resumos Executivos emitidos em 2014

Registro Quantidade

RE-02 Vistoria Técnica 67

RE-03 Acompanhamento Técnico 12

RE-04 Vistoria Complementar 41

TOTAL 120

Desde o ano de 2002, ano no qual se deu início as atividades da FASP, 
foi registrado um total de 674 registros de ocorrências, sendo que o muni-
cípio de Machadinho (RS), que possui a segunda maior área fiscalizada 
(1371,14 ha) concentra a maior parte das irregularidades com 224 ROs 
seguido pelo município de Barracão, que possuiu a maior área a ser fisca-
lizada (1721,36 ha), com 117 registros.
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Figura 8-1: Quantidade de irregularidades e ROs gerados por município desde 
o ano de início FASP
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Conforme observado na Figura 8-2, as irregularidades encontradas na 
área de abrangência do reservatório compreendem 19 classes. 
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Figura 8-2: Quantidade de irregularidades registradas desde o ano de início 
da FASP

Desde o ano de 2002 foram registradas 1116 irregularidades, onde a 
mais encontrada é Criação de Bovinos em Área de Preservação Perma-
nente e Áreas Remanescentes. Em segundo lugar, aparece a irregularida-
de Pastagem seguida de Edificação em terceiro lugar.

A Figura 8-3 apresenta o panorama geral dos encaminhamentos e si-
tuação dos registros emitidos em 2014.
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Figura 8-3: Encaminhamento e situação dos registros

Observa-se que 25 registros encontram-se pendentes, destes, 18 es-
tão em prazo amigável, 06 aguardando identificação de infrator e 01 aguar-
dando NE (Notificação Extrajudicial). 

No período de referência foram concluídos 05 registros de forma ami-
gável e 02 após encaminhamento a Polícia Ambiental (RS ou SC).

 

nn 8.4 Considerações Finais

Em 2014 foram realizados 42 registros de ocorrência de Uso e Ocupa-
ção Irregular nas margens. 

Conforme se observa na figura 8-1, o município com maior número de 
ocorrências em todo o reservatório é Machadinho, seguido dos municí-
pios de Barracão e Maximiliano de Almeida. No Mapa 01, os Trechos I e 
II são os que apresentam a maior concentração de ocorrências em todo 
o reservatório, nos quais há um grande número de irregularidades rela-
cionadas a Criação de Bovinos. Isso se dá devido às condições do relevo 
e a cultura dos lindeiros que desenvolvem a atividade pecuária em toda 
a região. 
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nn 8.5 Exemplos de Irregularidades

Foto 01:  Edificações encontradas em 
área remanescente.

Foto 02:  Vistoria Programada de 
Mexilhão dourado.

Foto 03:  Bovinos em área cercada  
na APP.

Foto 04:  Danos à cerca em área  
de APP.

Foto 05:  Vistoria Programada de 
Macrófitas Aquáticas.

Foto 06:  Supressão vegetal em área 
remanescente.

Foto 07:  Criação de bovinos em área 
de APP.
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9 Relacionamento  
com a Sociedade

nn 9.1 Introdução 

O relacionamento com a comunidade da área de influência da UHE Ma-
chadinho é realizado através do desenvolvimento de diversas atividades 
com o objetivo principal de interação constante com a população local.

No ano de 2014 diversas atividades foram desenvolvidas para o melhor 
prosseguimento da boa relação entre o empreendimento e a comunidade, 
com o atendimento à população através do Centro de Atendimento ao Pú-
blico (CAP), Programa de Visitas e ações sociais.

nn 9.2 Atividades Desenvolvidas

9.2.1 Comunicação Social 

9.2.1.1 Objetivo 

Com o objetivo de divulgar boas práticas e fortalecer os canais de co-
municação, o Consórcio Machadinho elabora e promove diversas ações 
para que a comunidade esteja a par do que foi realizado em toda a região 
lindeira, cujas principais atividades são descritas abaixo.

9.2.1.2 Programas de rádio 

Veiculado quatro vezes por semana o programa ‘Notícias do Consórcio 
Machadinho’, divulga notícias de utilidade e ações realizadas pelo Consórcio 
Machadinho. Durante o ano de 2014 foram veiculados 104 programas de 
rádio. O quadro abaixo relaciona as emissoras que veiculam o programa

101

GESTÃO AMBIENTAL
RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

Relatorio Machadinho 2014 Miolo+cgdo ajuste de margens legendas.indd   101 29/5/2015   3:53 PM



Emissora Município

Rádio Cidade Barracão - RS

Rádio Comunitária Interativa Machadinho-RS

Rádio Inhandava Maximiliano de Almeida-RS

Rádio 104,9 FM Piratuba - SC

Rádio Barriga Verde Capinzal-SC

Rádio Campos Verdes Zortéa-SC

Rádio Capinzal Capinzal-SC

9.2.1.3 Releases

Através da produção e envio de pré e pós releases para a imprensa re-
gional, a comunidade fica a par das ações ligadas à Usina Hidrelétrica Ma-
chadinho. São divulgadas atividades relacionadas aos procedimentos da 
Usina, meio ambiente, projetos sociais, eventos, assuntos de utilidade pú-
blica e festividades. Através da Assessoria de Comunicação, em 2014, fo-
ram enviados 67 releases resultando em 580 publicações nos vários meios 
de comunicação da região.

9.2.1.4 Divulgação de ações ambientais e sociais

A assessoria de comunicação também realizada a cobertura de ações 
e eventos sociais e ambientais que são utilizados como suporte aos pro-
gramas de rádio e aos releases encaminhados à imprensa regional. Estes 
releases são veiculados em toda a região, através de sites, jornais, rádios 
e televisão (Figura 9-1 e 9-2).

Figura 9-1: Projeto 
apoiado pelo Consór-
cio Machadinho, 
release veiculado no  
O Jornal (Concórdia), 
dezembro de 2014
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Figura 9-2: Atividade de 
educação ambiental 
promovida pelo Consórcio 
Machadinho, release 
veiculado no Jornal 
Comunidade (Piratuba), 
junho de 2014

9.2.1.5 Relacionamentos com a imprensa

O atendimento a imprensa acontece de forma estreita com os meios de 
comunicação, resultando em matérias impressas e também televisivas. A As-
sessoria de Comunicação auxilia a imprensa, tanto em visitas à Usina Macha-
dinho, como em entrevistas com colaboradores. Isso se reflete no bom rela-
cionamento da empresa com todos os meios de comunicação da região.

Figura 9-3: TV Band SC –  
Agosto de 2014

Figura 9-4: RBS Lages –  
Fevereiro de 2014

2.1.6 Publicidade

Além de divulgar as atividades que envolvem a Usina, o Consórcio Ma-
chadinho também procura divulgar boas iniciativas através de ações espe-
cíficas em datas comemorativas como Semana do Meio Ambiente, Dia da 
Água e Dia do Estudante. Isso é realizado através de anúncios publicitários 
padronizados. O quadro abaixo relaciona os jornais da região onde os 
anúncios são veiculados.
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Jornal Município

Comunidade Piratuba - SC

O tempo Capinzal – SC

A semana Capinzal – SC

O jornal Concórdia – SC

Diário do Oeste Concórdia – SC

Informativo Regional Sananduva – RS

Cidades Piratuba – SC

Folha da Club Machadinho - RS

Figura 9-5: de anúncio veiculado nos jornais da região em comemoração ao 
Dia Mundial da Água e Dia Mundial do Meio Ambiente.
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9.2.1.6 Newsletter

A Newsletter do Consórcio Machadinho, é o boletim enviado aos cola-
boradores, stakeholders e acionistas, com o objetivo de informar de modo 
claro e objetivo os principais acontecimentos de cada mês.

Figura 9-6: Newsletter do Consórcio Machadinho

9.2.1.7 Site Institucional do Consórcio Machadinho

Outra importante ferramenta de comunicação é o site do Consórcio 
Machadinho (www.machadinho.com.br), que dispõe, dentre outras infor-
mações, de área específica destinada à divulgação do Programa de Visitas 
com possibilidade do visitante acessar e visualizar as fotos da sua visita, e 
também com destaque para as notícias veiculadas nos jornais da região 
sobre o empreendimento e suas realizações. O site conta ainda com uma 
área exclusiva para cadastramento de projetos Sociais, que é uma ferra-
menta online para cadastro dos projetos. Através desta ferramenta, os 
proponentes de projetos podem fazer o cadastro com mais facilidade, não 
necessitando ir até o Centro de Atendimento à População para protocolar.
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9.2.2 Registro fotográfico

9.2.3 Programa de Visitas à Usina

9.2.3.1 Objetivos

Lançado em 2007, o Programa de Visitas à Usina Hidrelétrica Machadi-
nho tem o objetivo de aproximar a população da Usina. É direcionado aos 
grupos e entidades da população em geral e alunos de 8ª série e 9º ano da 
rede escolar dos municípios da área de abrangência do empreendimento.

Através da visita o público conhece as instalações da Usina, além de 
receber informações sobre o histórico do empreendimento e as principais 
ações am bientais e sociais desenvolvidas na região. Uma equipe de guias 
treinados faz o trabalho de acompanhamento das visitas. O agendamento 
das visitas pode ser realizado através de um telefone gratuito 0800 
6440026 ou então do e-mail visitas@machadinho.com.br. 

A Usina recebe três tipos de visitantes: 
» Visitas turísticas
» Visitas técnicas 
» Visitas de escolares, associações e entidades em geral.

Visitas Características

Turísticas São visitas abertas ao público em geral. São operadas por uma agência de 
turismo receptivo local, sendo cobrada uma taxa para custeio do transporte.

Técnicas  
ou  
especiais

São visitas direcionadas a estudantes, técnicos, autoridades e profissio-
nais de áreas afins, sem custos para os visitantes. As visitas são acompa-
nhadas por profissionais da UHE Machadinho.

Escolares  
e público  
em geral

São visitas abertas ao público em geral, com prioridade de agendamento 
para alunos de 8ª série e 9º ano, grupos e entidades da população em 
geral de todos os municípios lindeiros ao lago da UHE Machadinho. Esta 
visita não tem custos aos visitantes, sendo que o transporte é de 
responsabilidades das prefeituras por meio de uma parceria estabelecida 
com o Consórcio Machadinho.
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9.2.3.2 Atividades desenvolvidas e resultados

Para a divulgação do Programa de Visitas, uma equipe realiza durante 
o ano várias ati vidades dentre as quais estão: a participação de eventos 
regionais para divul gação do programa, reuniões com stakeholders, visitas 
às escolas da região, e-mail marketing, telemarketing e ações de divulga-
ção, como a tenda do Programa de Visitas, que é um “stand móvel” mon-
tado nos municípios lindeiros.

No ano de 2014, a UHE Machadinho – Carlos Ermírio de Moraes rece-
beu 5702 visitantes sendo: 2.470 visitas turísticas, 191 visitas técnicas e 
3.041 visitas agendadas pelo Programa de Visitas. Desde o início da opera-
ção da UHMA em 2002, até dezembro de 2014 foram recepcionados 
65.337 visitantes. Desde a sua implantação em 2007 o Programa de Visitas 
a UHMA recebeu 24.880 pessoas provenientes dos municípios lindeiros. 

ANO/PÚBLICO PROGRAMA  
DE VISITAS

TURÍSTICA 
 E GERAL TÉCNICA

2002-2006 9.131

2007 2.090 2.194 447

2008 3.180 2.771 524

2009 2.687 3.577 343

2010 3.094 4.116 388

2011 3.651 5.995 204

2012 3.627 3.534 68

2013 3.510 4.222 282

2014 3.041 2.470 191

TOTAL (2007-2014) 24.880 28.879 2.447

A Usina Hidrelétrica Machadinho – Carlos Ermírio de Moraes conso-
lidou-se como um ponto de atração turística para as pesso as que visitam 
a região. O Programa de Visitas tem grande apoio das administrações mu-
nicipais através da viabilização do transporte para o público visitante de 
cada município. 

No ano de 2014 foram realizadas homenagens em datas especiais, 
como no dia da mulher, dia do policial civil e militar, dia dos pais, semana 
do excepcional, dia da terceira idade. 
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2.2.3 Fotos dos visitantes na Usina

9.2.4 Concurso de Redação

9.2.4.1 Objetivo

Em paralelo ao Programa de Visitas à Usina, o Consórcio Machadinho 
realiza o Concurso de Redação. O evento é destinado aos alunos de 8ª sé-
rie ou 9º ano das escolas dos municípios lindeiros. 

No ano de 2014 aconteceu a 8ª edição do Concurso de Redação do 
Consórcio Machadinho. O Concurso teve o objetivo de despertar os alu-
nos para temas atuais e importantes à sociedade e contribuir com a edu-
cação regional. Os alunos escreveram sobre o tema “Minhas contribuições 
para o meio ambiente”, abordando as ações individuais que podem con-
tribuir para o meio em que se vive como um todo.
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Como forma de registrar e prestigiar todos os vencedores do Concurso 
de Redação, o Consórcio Machadinho lançou o livro Concurso de Reda-
ção do Consórcio Machadinho. A obra que reúne todas as redações ven-
cedoras e fotos dos eventos de premiação de 2007 à 2013, foi distribuída 
nas escolas, bibliotecas, prefeituras, Secretarias de Educação lindeiras ao 
empreendimento, alunos ganhadores, professores orientadores e geren-
cias regionais de educação.

Livro do Concurso de Redação

9.2.4.2 Comissão Julgadora

A fim de valorizar os professores da região lindeira da Usina, o Consór-
cio Machadinho promoveu um sorteio para a escolha da comissão julga-
dora do Concurso de Redação. Para participar o educador deveria ser 
morador de um dos 11 municípios da área de abrangência da Usina Hi-
drelétrica Machadinho, e deveria ser formado em letras ou pedagogia, e 
ter no mínimo cinco anos de atuação na área da educação. No total tive-
ram 60 professores inscritos e 03(três) premiações sorteadas.

Registro da escolha da Comissão Julgadora do Concurso de Redação

9.2.4.3 Premiação do Concurso de Redação 2014

Na oitava edição do concurso, 525 alunos das oitavas séries e nono 
ano dos municípios lindeiros visitaram a Usina Hidrelétrica Machadinho – 
Carlos Ermírio de Moraes e após a visitação, 457 inscreveram seus textos 
sobre o tema “Minhas Contribuições para o meio ambiente”.
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O Evento de Premiação do Concurso de Redação do Consórcio Ma-
chadinho aconteceu no dia 23 de outubro de 2014 do Centro de Eventos 
de Piratuba(SC) contou com a participação de mais de 700 pessoas. Em 
primeiro lugar ficou a aluna Hemanuelli Variani Calderoli, da Unidade Esta-
dual de Ensino Fundamental João XXIII, de Maximiliano de Almeida (RS), 
em segundo lugar ficou a aluna Thaís Santos de Andrade, da Escola Esta-
dual de Ensino Médio Castro Alves, de Machadinho (RS) e a terceira colo-
cação foi representada pela estudante Walquiria Salete Dickel, da Escola 
Municipal Viver e Conhecer, de Capinzal (SC). Foram premiadas as três 
melhores redações.

1º Lugar com a redação 
 Vida Saudável, da aluna 
Hemanuelli Variani Calderoli, 
da Unidade Estadual de 
Ensino Fundamental João 
XXVIII – Maximiliano de 
Almeida

2º Lugar, com a redação  
Não Posso Mudar o Mundo 
Mas Estou Tentando, da 
aluna Thaís Santos de 
Andrade, da Escola Estadual 
de Ensino Médio Castro 
Alves – Machadinho (RS)

3º Lugar, com a redação Peque-
nas ações: o planeta agradece, 
da aluna Walquiria Salete Dickel, 
da Escola Municipal Viver e 
Conhecer – Capinzal (SC)
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Evento de premiação do Concurso de Redação aconteceu no dia 
22 de outubro de 2014 no Centro de Centro de Piratuba.

9.2.5 Participação em feiras e eventos da área de abrangência para 
divulgação PACUERA

Com o propósito de divulgar o Programa de Visitas, o PACUERA e o livro 
do Concurso de Redação o Consórcio Machadinho participoude vários 
eventos na área de abrangência da Usina. Alguns desses seguem abaixo:

10ª Festa do Pinhão e 11º Expo Feira 
Dias 29 de maio a 01 de junho – Barracão - RS

O evento reuniu expositores da indústria e comércio de toda a região 
com um público total de aproximadamente de 18 mil pessoas.

Folder sobre o pacuera foram 
entregues aos visitantes do stand

Explicações sobre os  
zoneamentos do Pacuera
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II Femuca – Feira Pró Indústria e Comércio  
Dias 25 a 26 de julho – Machadinho  – RS

Promovida no município de Machadinho (RS). O evento reuniu exposi-
tores da indústria e comércio de toda a região com um público total de 
aproximadamente de 12 mil pessoas. 

Distribuição dos flyers e cartões 
postais do Programa de Visitas

Explicações sobre o Pacuera 
e distribuição de folders

Participação da Felimax 
Feira do Livro de Maximiliano de Almeida 

O evento reuniu alunos do ensino fundamental e médio de Maximiliano 
de Almeida (RS)e população em geral, ao todo participaram aproximada-
mente de 2.400 pessoas.

Stand do Consórcio Machadinho Atividades com os alunos
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Aniversário de 7 anos do Programa de visitas
Tenda de divulgação do Pacuera

Visitantes recebidos

A tenda do Programa de Visitas, um stand móvel para divulgação do pro-
grama de visitas, foi montada em cinco dos dez municípios de abrangência 
da Usina, as cidades contempladas foram: Piratuba, Maximiliano de Almei-
da, Zortea, Capinzal e Ipira. Além da divulgação do Programa de Visitas, 
nessa oportunidade também foram distribuídos folders e sanadas dúvidas 
dos moradores sobre o PACUERA - Plano Ambiental de Conservação e Uso 
do Entorno do Reservatório Artificial. Foram recebidos 2.440 visitantes.

Tabela 9-1: Visitantes recebidos na tenda montada nos 10 municípios de 
abrangência da usina

Municípios Número de pessoas que visitaram a tenda

Piratuba (SC) 330

Maximiliano de Almeida (RS) 270

Capinzal (SC) 700

Ipira (SC 840

Zortéa (SC) 300

Total 2440

9.2.6 Centro de Atendimento à População – CAP

9.2.6.1 Objetivo

Os CAP`s – Centros de Atendimentos à População da Usina Hidrelétri-
ca Machadinho têm por objetivo atender à população da região de influên-
cia direta ou indireta do empreendimento, prestando informações, rece-
bendo os pleitos, registrando, analisando e respondendo aos pleitos e rei-
vindicações da população num prazo de dez dias.
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A operacionalização dos Centros de Atendimento à População iniciou 
em maio de 2008 e estão instalados nas cidades de Barracão no Rio 
Grande do Sul e Piratuba no estado de Santa Catarina. 

9.2.6.2 Pleitos recebidos durante o ano de 2014,  
por Centro de Atendimento

O gráfico abaixo representa a quantidade de solicitações recebidas:

Pleitos Recebidos por Centro de Atendimento

106

Barracão Piratuba Total

109

215

9.2.6.3 Pleitos recebidos mensalmente nos CAP`s de 
Barracão e Piratuba em 2014

Jan

1112

7
8

5

11 10
12 12

8 8
10 11 10

8 8 8
9 9

7 7
66

12

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

CAP - Piratuba        CAP - Barracão

9.2.7 Principais Pleitos Recebidos 

Com o objetivo de facilitar a análise, apresentamos os principais pleitos 
recebidos pelo CAP agrupados por tipo de solicitação. Como a maioria 
deles é de origem similar, foram subdivididos nos seguintes grupos: solici-
tação de direito a benefício e ou indenização, liberação e regularização de 
escrituras de reassentados, solicitação de compras de áreas remanescen-
tes do Consórcio Machadinho, solicitação de doações e patrocínios e de-
mais pleitos.
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Tipos de pleitos recebidos no ano de 2014.

Pleitos diversos

Solicitação de direito/indenização

Compra/permuta de áreas do CMA

Liberação e regularização de escrituras

Solicitação de patrocínios e projetos

41

4

52

2

116

Obs: Os pleitos diversos referem-se a solicitação de permissão de uso, mapas, 
Regularização de ITR e INCRA.

Formas de atendimento dos pleitos recebidos no ano de 2014.

Barracão            Piratuba

7 10

44 41

55 58

106 109

Telefone Correspondência/
E-mail

Pessoalmente Total

Tipos de Solicitações Telefone Correspondência 
– e-mail Pessoalmente

Solicitação direiro/indenização 0 1 0 0 1 2

Liberação e regularização de escritura 0 0 1 0 1 0

Compra ou permuta de área do CMA 1 1 2 1 24 23

Solicitação de patrocínio e projetos 1 6 39 33 14 23

Diversos 5 2 2 7 15 10

Total 7 10 44 41 55 58
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Tipos de Pleitos recebidos desde 2008 (acumulado)

Pleitos diversos

Solicitação de direito/indenização

Compra/permuta de áreas do CMA

Liberação e regularização de escrituras

Solicitação de patrocínios e projetos

196

206

288

323

575

No início da operação dos Centros de Atendimento à População a 
maior procura dava-se pelas solicitações de direito, muitas pessoas que já 
tinham recebido o parecer negativo voltavam em busca de novo parecer. 
Com o passar do tempo iniciou-se a procura para a liberação dos imóveis 
de cartas de crédito e reassentamentos. 

Atualmente a maior procura nos Centros de Atendimento é por patro-
cínios e apresentação de projetos de sustentabilidade. Neste contexto 
conclui-se que não há mais justificativas para manutenção dos CAP’s nos 
moldes atuais, sendo solicitado ao IBAMA em 31/10/2014 o fechamento 
do CAP de Barracão através da correspondência G14-N-0129.

Centro Atendimento – Barracão - RS
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Centro Atendimento – Piratuba - SC Centro Atendimento – Barracão - RS

9.2.8 Ações sociais realizadas em parceria com as comunidades

No ano de 2014, foi implantando o Sistema de Gestão de Projetos So-
ciais, que permite cadastramento online dos projetos, as instituições inte-
ressadas devem acessar o site do Consórcio Machadinho - www.macha-
dinho.com.br e através do link “cadastre seu projeto” efetuar a inserção de 
seus projetos. 

Os projetos atendem aos municípios de Piratuba, Zortea, 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
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Na tabela a seguir estão os projetos apoiados no ano de 2014:

Nome do Projeto Linha de atuação Município

Revitalização da Biblioteca Pública Educação Barracão -RS

Revitalização do Centro Comunitário  
da Linha Tonial Sócio Cultural Barracão -RS

Publicação do Livro Cidade do Meu Coração Educação Capinzal-SC

Revitalização do Centro Comunitário  
da linha Lageado Mariano Sócio Cultural Piratuba-SC

Revitalização do Centro Comunitário  
da Linha Alto Caçador Sócio Cultural Piratuba-SC

Projeto Música para Comunidade Sócio Cultural Zortéa-SC

Construção de Pavilhão para Feira de  
Produtor de Machadinho Geração de renda Machadinho-RS

Projeto ConheSer Fase II Educação Machadinho-RS

Projeto Revelando Novos Talentos II Sócio Cultural Max.Almeida- RS

Projeto Esporte para Todos Educação Max.Almeida- RS

PROERD Educação Barracão-RS

Produção de Leite a Base de Pasto Perene Geração de renda Piratuba-SC

Implantação de Pomar para Produção  
de Frutas e Derivados Geração de renda Zortéa-SC

Peça teatral “A Roda de Chimarão II –  
Chimarrito percorre as Nascentes do Rio Uruguai” Sócio Cultural Machadinho-RS

Além dos projetos acima listados, foram firmados oito convênios de 
doação de equipamentos com instituições de ensino e saúde.

Os investimentos do Consórcio Machadinho por área de atuação foram 
distribuídos e são apresentados no gráfico a seguir:

Invetimentos por Área

Educação
17%

Agregação
de renda

51%

Sócio-Cultural
32%
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Municípios Áreas de Aplicação – Número de Projetos

Saúde Educação Agregação 
de Renda

Sócio- 
Cultural

Nº  
Projetos

%

Barracão/RS 0 3 0 2 5 23%

Capinzal/SC 0 2 0 0 2 9%

Machadinho/RS 0 2 1 0 3 14%

Maximiliano de Almeida/RS 0 2 0 3 5 18%

Piratuba/SC 1 0 1 1 3 14%

Zortéa/SC 0 0 1 1 2 9%

Ipira/SC 0 2 0 0 2 9%

Total 1 11 3 7 22 100%

Além dos projetos acima, o Consórcio Machadinho patrocina palestras, 
cursos, seminários e eventos em geral em toda a região e que são de in-
teresse da comunidade.

9.2.8.1 Educação

No ano de 2014, foram investidos em 11 projetos mais de R$125 mil 
reais em educação. Foram ações de incentivo à leitura através da revitali-
zação de biblioteca, aquisição de livros e publicação do livro “cidade do 
meu coração” da cidade de Capinzal, que será utilizado em sala de aula 
pelos alunos do 5º ano da rede municipal de ensino. 

Nesta área também foram apoiados projetos ligados ao esporte, envol-
vendo crianças e adolescentes, com incentivo às atividades físicas aliadas 
a educação. Abaixo alguns projetos relacionados à educação:

Projeto ConheSer – Fase II

Realizado no município de Machadinho (RS), o projeto ConheSer está 
no seu segundo ano, e tem por objetivo promover a integração da escola 
aos espaços culturais, econômicos e turísticos do município. Os alunos vi-
sitam museus, pomares, plantações de erva-mate e propriedades rurais, 
tendo a oportunidade de vivenciar a realidade local e aplicar e ampliar os 
conhecimentos adquiridos. 

O projeto também trabalha o êxodo rural, mostrando aos alunos que eles 
podem tornar-se no futuro pequenos empreendedores da economia local, 
não necessitando ir embora do município. As visitas são organizadas pela 
Secretaria de Educação do município, e os alunos visitam algo específico 
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para sua idade e conhecimento teórico. O projeto atende alunos desde a 
educação infantil até o 6º ano do ensino fundamental, nas quatro escolas da 
rede municipal de ensino, com aproximadamente 550 alunos atualmente 
participando do projeto. O projeto está em constante expansão.   

Biblioteca do município de Barracão

A revitalização da biblioteca municipal Castro Alves no município de 
Barracão (RS) teve por objetivo melhorar as condições de atendimento ao 
público através da reformulação do espaço físico e aquisição de mobiliário.  
Também foram adquiridos 1.134 livros visando a ampliação e atualização 
dos títulos existentes na biblioteca. Este é um espaço cultural importante 
e muito ativo. 

9.2.8.2 Sociocultural

O Consórcio Machadinho investiu juntamente com seus parceiros, em 
2014, mais de 227 mil reais em 7 projetos voltados diretamente às ativida-
des socioculturais. Foram ações que aproximaram a comunidade lindeira 
da cultura, e fomentaram o crescimento de oficinas e trabalhos direciona-
dos ao desenvolvimento regional de atividades culturais, levando também 
mais lazer para a vida da população regional. A seguir alguns projetos so-
cioculturais apoiados:
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Revelando Novos Talentos

O projeto Novos Talentos está sendo apoiado pela segunda vez pelo 
Consórcio Machadinho, o projeto prevê ensaios para os interessados em 
desenvolver habilidades de interpretação e dramatização. Realização de 
oficinas e peças teatrais na categoria infantil, juvenil e adulto, abrangendo 
alunos carentes no contra turno da frequência escolar. O programa desen-
volvido ao longo de 12 meses visa solidificar o município de Maximiliano de 
Almeida(RS) como rota de teatro amador do Rio Grande do Sul. Em 2014, 
fruto desse projeto, foi realizado o 1º Festival Estudantil de Teatro Amador 
envolvendo toda micro região.

Revitalização de comunidades

Através de parceiras com as associações de moradores, paróquias e 
prefeituras, as comunidades de Linha Lageado Mariano, de Piratuba(SC), Li-
nha Alto Caçador, de Maximiliano de Almeida(RS) e a Linha Tonial, de Barra-
cão(RS) foram revitalizadas. Obras de melhorias das condições de higiene e 
salubridade das instalações existentes foram realizadas, através de coloca-
ção de revestimento cerâmico nos banheiros, na cozinha, copa e casa de 
carnes. Estas obras beneficiam toda a comunidade que utiliza das instala-
ções do centro comunitário para fins de lazer. Somente nas revitalizações O 
Consórcio Machadinho e seus parceiros investiram mais de 124 mil reais.
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9.2.8.3 Agregação de Renda

Com o objetivo de desenvolver projetos que gerem renda a comunida-
de, o Consórcio Machadinho apoia projetos pioneiros como o projeto de 
piqueteamento a base de pastagem perene através do Sistema Voisin no 
município de Piratuba(SC), a construção de um pavilhão para a comercia-
lização de produtos agroindustriais no município de Machadinho(RS), e a 
implantação de um pomar de frutíferas no município de Zortéa (SC). 

O Consórcio Machadinho investiu juntamente com seus parceiros, em 
2014, mais de 364 mil reais em 3 projetos voltados a agregação de renda.

Projeto de produção de leite a base de piqueteamento Voisin

O objetivo do convênio é desenvolver a atividade leiteira com a utiliza-
ção de sistemas sustentáveis de produção, reduzindo custos e aumen-
tando a renda e a lucratividade das propriedades. O projeto que está em 
seu segundo ano também busca a preservação do meio ambiente e a 
melhoria da qualidade de vida para os agricultores familiares do municí-
pio de Piratuba (SC). 

O Sistema Voisin é um manejo diferenciado e intensivo do gado e da 
pastagem. Devido ao animal permanecer poucos dias em cada piquete, 
a brotação das plantas cresce normalmente. Dessa forma, o rebanho 
sempre tem à sua disposição alimentação de boa qualidade, há maior 
produtividade dos pastos e de leite, reduz-se o uso de alimentos con-
centrados, existe menor necessidade de adubação da terra e redução 
da erosão do solo.

Após a implantação do Sistema Voisin nas propriedades, houve um au-
mento de mais de 38% da renda dos produtores.
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Pavilhão para a feira de produtos agroindustriais

Está em andamento a construção de um Pavilhão para a Feira do Pro-
dutor de Machadinho (RS) com 237m² contemplando 14 boxes. O projeto 
visa aumentar a renda e proporcionar um ambiente adequado para a co-
mercialização de alimentos provenientes da agricultura familiar, promoven-
do segurança alimentar e assegurando à população produtos de boa qua-
lidade devidamente inspecionados.

Implantação de pomar para produção de frutas

Projeto desenvolvido com a ASSOMAZ - Associação de Mulheres Agri-
cultoras de Zortéa tem por objetivo a implantação de um pomar de frutífe-
ras. No total, 64 mulheres são associadas a este projeto, sendo que 12 
estão ligadas diretamente a produção das frutas e também da industriali-
zação dos produtos. Serão produzidas geleias de figo, pêssego, pera, 
kiwi, maracujá, entre outras.
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nn 9.3 Considerações Finais 

Em 2014 o Consorcio Machadinho realizou por liberalidade 22 projetos 
sociais nas áreas de educação, sócio cultural e geração de renda. Foram 
investidos R$ 718 mil em ações que visam a melhoria da qualidade de vida 
da população além de estimular a economia dos municípios lindeiros a 
Usina, demonstrando o compromisso da empresa com a comunidade. 
Destaca-se ainda a implantação da ferramenta online para cadastro dos 
projetos sociais através do site do Consórcio Machadinho

Foi publicado o livro do Concurso de Redação como forma de registrar 
e prestigiar todos os vencedores do Concurso. Desde de 2007 o progra-
ma de visitas já recepcionou mais de 24 mil pessoas. 

Além disso, foi constatado que não há mais justificativas para manuten-
ção dos CAP’s nos moldes atuais, sendo solicitado ao IBAMA em 
31/10/2014 o fechamento do CAP de Barracão através da correspondên-
cia G14-N-0129.

Como resultado das atividades realizadas ao longo de 2014 foram ob-
tidas 580 publicações nos vários meios de comunicação da região.
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10  Programa de 
 Educação Ambiental
nn 10.1 Introdução

O Programa de Educação Ambiental da Usina Hidrelétrica de Machadi-
nho (PEA-UHMA) integra os Programas Ambientais  vinculados  à  Licença  
de  Operação  do  empreendimento. Ele compreende dois projetos com-
plementares, um de educação ambiental voltado à rede escolar; outro di-
recionado a agricultores. 

A concepção pedagógica do PEA-UHMA foi pautada nos princípios e 
diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental  (Lei  9.795/99  e  o  
Decreto  4.281/02),  bem  como  da  IN  02/2012 do  IBAMA,  a  qual  ver-
sa  sobre  as  diretrizes  e  procedimentos  da  educação  ambiental  (EA)  
em programas e projetos no âmbito do licenciamento ambiental federal. 
Busca promover a troca de conhecimentos, experiências e boas práticas 
que possam favorecer articulações e o desenvolvimento de atividades de 
EA junto aos agricultores lindeiros ao empreendimento e às escolas da 
área de influência da UHMA.

O trabalho de EA com as escolas teve por objetivo promover ações de 
caráter não formal, voltadas à qualificação e à organização dos sujeitos da 
ação pedagógica a partir da realidade vivenciada pela comunidade esco-
lar. Busca ainda construir e implementar ações de EA que favoreçam o de-
senvolvimento conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes em uma 
perspectiva crítica, transformadora e emancipatória.

Além disso, a atividade de EA junto com os agricultores está pautada 
na metodologia do Programa Nacional de Educação Ambiental e Agricul-
tura Familiar (PEAAF) proposto pela Diretoria de Educação Ambiental do 
Ministério de Meio Ambiente (DEA/MMA), cujo objetivo é contribuir para 
melhorar a qualidade de vida e para a sustentabilidade da produção rural 
do pequeno agricultor, especialmente  aquelas  que  venham  contribuir  à  
adequação  da  propriedade  rural  à  legislação ambiental, capaz de aliar 
conservação dos recursos naturais e melhoria da qualidade de vida dos 
agricultores e suas famílias.
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Os resultados do trabalho apontaram que o desenvolvimento de ações 
conjuntas de EA a partir da realidade vivenciada  pelos  agricultores  e  pela  
comunidade  escolar,  favorece  a  construção de processos cognitivos ca-
pazes de transformar realidades. O PEA-UHMA buscou transpor ações de 
EA para além de esforços pontuais e reformistas, aproximando-se de um 
continuado processo de aprendizado social.

nn 10.2 Atividades desenvolvidas 

A seguir são descritas as atividades desenvolvidas no projeto EA Esco-
las e Agricultores.

10.2.1 Atividades desenvolvidas no projeto  
Educação Ambiental em escolas 

10.2.1.1 Mobilização para a realização de atividades em escolas

Durante o período, foram realizadas diversas atividades de planejamen-
to e mobilização para engajamento das escolas, visitas in loco com objeti-
vo de aproximação e estabelecimento de vínculo local, bem como desen-
volvimento de atividades e apoio na elaboração de projetos.

Nestas visitas foram apresentadas as ferramentas e atividades previs-
tas no Projeto, assim como sua proposta pedagógica. Também foram le-
vantados, a partir da realidade local vivenciada pela escola, temáticas e  
possibilidades  de  trabalho.  Esta estratégia  pretendeu  identificar arranjos  
que  sejam  orgânicos à escola, ou seja, aquelas ações essencialmente 
motivadas pela comunidade escolar e que apresentam condições estrutu-
rais de serem executadas em uma perspectiva de longo prazo. É impor-
tante destacar que existe ainda a intenção de resgatar e buscar a integra-
ção das ações de educação ambiental já realizadas em anos anteriores 
pelo empreendedor, uma vez que o Programa de Educação Ambiental é 
uma condicionante do licenciamento ambiental, portanto, vem sendo exe-
cutado desde que o empreendimento foi licenciado. Um exemplo é envol-
ver os alunos que participaram dos cursos do Programa de Formação em 
Educação Ambiental (PFEA), aproveitando o conhecimento construído, no 
sentido de dar oportunidade para que possam alavancar ações práticas.

Trabalhar esta proposta tem recebido ampla aceitação por parte das 
escolas, que manifestam o  interesse  exatamente  em  se  instrumentalizar  
para  assumir  este  papel,  tendo  apoio  do Consórcio Machadinho atra-
vés do seu programa de Educação Ambiental. Observa-se um ambiente 
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muito favorável, com ampla aceitação das escolas, buscando sempre ati-
vidades diferenciadas, que propiciem interação dos alunos.

10.2.1.2 Cinema, desenhos e conversa

Dentre as atividades não formais desenvolvidas nas escolas estão as 
sessões de curtas metragens que integram o Circuito Tela Verde, uma ini-
ciativa do Ministério do Meio Ambiente, coordenada pela Secretaria de Ar-
ticulação Institucional e Cidadania Ambiental - SAIC, executada pelo De-
partamento de Educação Ambiental, em parceria com a Secretaria do Au-
diovisual do Ministério da Cultura - MinC, que tem como objetivo estimular 
a produção audiovisual independente sobre a temática socioambiental.

São parte do Circuito Tela Verde a Mostra Nacional de Produção Audio-
visual Independente com Temática Socioambiental e o Cine Ambiente - 
Edital de Curtas de Animação de um minuto. O Circuito promove a sensi-
bilização, reflexão e mobilização dos públicos sobre o meio em que vivem, 
estimula a produção de materiais alternativos e independentes. As escolas 
e comunidades passam a ser espaço exibidores destes filmes que abor-
dam a temática socioambiental. Assim, crianças e adultos são estimulados 
a olhar seu meio e traduzir, em linguagem de audiovisual, suas realidades. 
Dessa forma, busca-se conscientizar as pessoas da importância de suas 
ações nos  processos  de  gestão  ambiental.  A comunidade  não  só  
pode,  como  deve  participar  destes processos voltados para a sustenta-
bilidade e consciência coletiva.1

Os filmes exibidos foram selecionados previamente em função da ida-
de do público. Após a sessão é realizado um debate com os presentes e 
quando se trata de público infantil, são estimulados a desenhar sobre sua 
percepção acerca do que viram e a levar seus desenhos para compartilhar 
com a sua família, contando a experiência vivenciada. 

Os curtas foram apresentados em escolas de todos os municípios 
abrangidos pelo PEA da UHMA e também no município de Piratuba, em 
parceria com a rede hoteleira. Nesse caso, os hóspedes foram convidados 
a assistir as apresentações em espaço ao ar livre e posteriormente, a rela-
tar a reflexão  sobre  o  tema  tratado  com  palavras/frases.  Além da par-
ceria  com  a  rede  hoteleira, contou-se com um grupo de mulheres agri-
cultoras organizadas do município de Capinzal/SC. 

O público demonstrou grande interesse e sensibilização pelas ques-
tões ambientais destacadas nos vídeos (Figuras 10-1 e 10-2). 

1  Fonte: http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/educomunicacao/circuito-tela-verde
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Figura 10-1: Apresentação de curtas: circuito tela verde

 
Figura 10-2: Reflexão sobre o curta com palavras e frases
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10.2.1.3 Apoio técnico à demanda induzida pela escola

O trabalho nas escolas passa a ser executado por demandas induzidas 
pela consultoria, que se baseiam em eixos temáticos para propor atividades 
estruturantes ou demandas espontâneas, quando partem de interesse da es-
cola que carecem de apoio técnico qualificado para concepção e execução 
de atividades em eixos já concebidos em seus respectivos planejamentos. 

Figura 10-3: Realização de mostra interdisciplinar e visita de alunos a propriedade 
modelo na comunidade local de Alto Alegre, próximo a escola, em Capinzal/SC

Na Escola Viver e Conhecer, de Capinzal (SC) foi realizado um trabalho 
de sensibilização e revitalização do Bosque da Escola (Figuras 10-4, 10-
5, 10-6) e foram compartilhadas publicações (Figura 10-7). 

Figura 10-4: Alunas do 6° ano matuti-
no, da escola Viver e Conhecer, de 
Capinzal/SC engajadas no projeto de 
revitalização do bosque da escola

Figura 10-5: Bosque da escola Viver 
e Conhecer, de capinzal/SC, sendo 
revitalizado com plantio de mudas 
pelos alunos.
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Figura 10-6: Distribuição dos gibis para os alunos da escola Viver e Conhecer, 
de Capinzal/SC

Na Escola São Cristóvão e na Escola Municipal Bernardo Mouro Sobri-
nho, de Capinzal/SC, os alunos foram atendidos com a atividade Gotas de 
Contribuição, que traz a sensibilização sobre a temática água (Figuras 
10-7 e 10-9).

O trabalho de Educação Ambiental em Celso Ramos (SC) ocorreu por 
demanda da Secretaria, sendo o objetivo da reunião a apresentação do 
PEA (proposta pedagógica e metodologia) e a construção de agenda de 
trabalho (planejamento de atividade) junto a todas as escolas do município. 

Na Escola Carlos Fries – Ipira/SC, os alunos denotaram amplo conhe-
cimento da área ambiental e participaram ativamente das atividades. Fo-
ram tratados temas relativos à consciência e atitude das pessoas em so-
ciedade e individualmente. Houve grande debate sobre assuntos relevan-
tes na região como resíduos sólidos, reciclagem, esgotamento sanitário, 
potabilidade de água, e outros, na medida em que surgiam espontanea-
mente durante o debate. 

Em Zortéa/SC, foram desenvolvidas atividades correlatas aos demais 
municípios mantendo a particularidade local (Figura 10-8).
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Figura 10-7: Alunos do 5º ano na 
atividade “Gota de Contribuição” 
escola São Cristóvão, Capinzal/SC

Figura 10-8: Alunos das séries iniciais 
da escola Horizonte, Zortéa/SC

Figura 10-9: Alunos produzindo suas gotas, escola Bernardo Mouro Sobrinho, 
de Capinzal/SC

Em Maximiliano de Almeida/RS, a equipe realizou atividade com alunos 
da rede municipal de ensino.  No  auditório  da  Casa  de  Cultura  do  mu-
nicípio  foram  atendidos  os  alunos  das  seguintes escolas: Divino Mestre, 
Dom Bosco e João XXIII. Já na escola Madre Tereza Cândida foi realizada 
atividade na sala de aula da escola.

Na Escola Murian Pioven de Lima e na Escola Castro Alves – Machadi-
nho/RS, foram trabalhados com os alunos os  filmes de curta duração da 
4ª Mostra Independente de Produção Audiovisual e temas sobre Sanea-
mento Básico, principalmente resíduos sólidos (Figuras 10-10 e 10-11).
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Figura 10-10: Alunos do turno 
matutino da escola Mirian Pioven de 
Lima, em Machadinho/RS

Figura 10-11: Alunos do 1° ao 4° ano 
apresentam os desenhos aos colegas. 
Escola Castro Alves, Machadinho/RS

Este item apresenta  algumas  atividades  desenvolvidas  nas  escolas.  
Contudo, o  Programa  teve abrangência de mais escolas e municípios, 
conforme apresentado nos resultados.

10.2.1.4 Contato com as Secretarias de Educação e de Agricultura

Foi mantido contato com as Secretarias de Educação da região de in-
fluência direta do empreendimento para convidar as escolas públicas a 
participarem, se engajarem no Programa de Educação Ambiental da 
UHMA, estimulando-as a desenvolver ações de educação ambiental não 
formal, com o apoio oferecido pelo Programa.

Também foram realizados contatos com todas as Secretarias de Agri-
cultura Municipais da região, demais parceiros e instituições que atuam 
com agricultores, por meio de ofício para convidá-los a participar das ati-
vidades de educação ambiental com agricultores. A mobilização dos agri-
cultores e suas lideranças acontecem a partir das Secretarias de Agricul-
tura e demais parceiros, uma vez que esses atores têm uma relação de 
longa data com os agricultores, fato que facilita o mapeamento das lide-
ranças e dos agricultores que possuem, a partir da vivência do Dia de 
Campo, um potencial multiplicador.

10.2.1.5 Atividades comemorativas – Semana do Meio Ambiente

Foram realizadas atividades de educação ambiental nos municípios de 
Celso Ramos, Ipira e Capinzal/SC com atividades de palestras, workshop, 
conversas e reflexão sobre as questões ambientais, focos do PEA, junto 
aos professores e alunos.
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Também foram distribuídas mais de mil cartilhas com a temática meio 
ambiente, para os alunos de ensino fundamental. As palestras com a te-
mática ambiental foram baseadas nos assuntos relativos à sustentabilida-
de, a questão Florestal – reserva legal, ictiofauna, atividades cotidianas que 
podem ser alteradas ou erradicadas visando uma melhoria, buscando 
uma redução do consumo, e posteriormente impactando e refletindo no 
meio ambiente (Figura 10-12).

Figura 10-12: Palestra com os alunos do município de Celso Ramos/SC

10.2.1.6 Práticas em sustentabilidade

No mês de setembro de 2014 comemorou-se o dia da árvore nos mu-
nicípios abrangidos pelo PEA da UHMA, com o objetivo de refletir sobre a 
importância das árvores para a vida no planeta. 

Além da contação de história A árvore Generosa, os alunos participa-
ram de elaboração de painel escola e jogo Qual é a árvore. Houve também 
distribuição de mudas de árvores nativas (Figuras 10-13, 10-14 e 10-15). 
Todos os alunos e professores se envolveram com entusiasmo.

Figura 10-13: Distribuição de mudas 
de árvores nativas

Figura 10-14: Registro de aluno para 
elaboração de painel na escola
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Figura 10-15: Alunos aprendendo por meio de jogos colaborativos: Qual é a 
árvore?

Mais de 1800 mudas de espécies nativas produzidas pela Tractebel 
Energia foram entregues para alunos, agricultores, professores, em 2014, 
com o compromisso de plantar e cuidar do seu crescimento. 

Além disso, a importância das árvores relacionada à proteção do solo 
foi atentamente observada nas atividades experimentais e práticas (Figu-
ras 10-16 e 10-17).

Figura 10-16: Realização de experi-
mento comparando solo nu e solo 
coberto por vegetação a relação  
com a erosão

Figura 10-17: Atividade lúdica de 
sensibilização relacionada a resíduos 
sólidos

O programa também desenvolveu  ao  longo  desse  período,  ativida-
des  de  acompanhamento  a turmas de alunos em visitas educativas, 
onde a aprendizagem esteve associada a atividades relacionadas a fauna 
e flora (Figura 10-18).
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Figura 10-18: Atividade - Que animal sou eu?  
em visita educativa a zoobotânico

Orientações referentes a projetos de embelezamento de espaços na 
escola e revitalização de áreas verdes, foi uma das atividades mais criati-
vas desenvolvidas em 2014 (Figuras 26 e 27).

Figura 10-19: Orientações para 
elaboração de trilha em Maximiliano  
de Almeida/RS

Figura 10-20: Elaboração de Plano de 
Ação para projeto de embelezamento 
do Ambiente escolar em Barracão/RS
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nn 10.3 Atividades desenvolvidas no projeto  
  Educação Ambiental com agricultores 

Foi elaborado um mapeamento das instituições e lideranças locais que 
atuam com a agricultura familiar na região de abrangência do empreendi-
mento. Da mesma forma, foi realizada pesquisa em relatórios da UHMA 
relativa a outros programas ambientais que possam ser associados ao de 
educação ambiental com agricultores, como ictiofauna, Conservação e 
Uso do Entorno dos Reservatórios Artificiais, recuperação de áreas degra-
dadas, dentre outros relevantes.

Essas iniciativas visam  favorecer  articulações  que  contribuam  para  
o  desenvolvimento  de atividades de educação ambiental junto aos agri-
cultores que vivem na área de abrangência do  empreendimento.  Entre os  
participantes  estavam  lideranças  locais  e  representantes  de institui-
ções, tanto do setor público quanto privado, que desenvolvem suas ações 
junto aos agricultores. Da mesma forma, iniciou-se um ambiente de con-
versas que vem favorecendo a articulação e  a  execução  de  ações  con-
juntas.  Nas três  Rodas  de  Conversa  com  agricultores foram levantadas 
informações sobre a organização social local, apontamentos de grupos 
sociais prioritários e de temáticas relevantes para o trabalho2. As Figuras 
10-21 e 10-22 apresentam momentos das Rodas de Conversa.

O engajamento proposto aqui, visou identificar as experiências locais, 
definir e conhecer os  atores  institucionais  e  comunitários  para  planejar  
de  forma  compartilhada  as  ações  de educação ambiental com os agri-
cultores, sinaliza um dos principais resultados alcançados até aqui. Nas 
três Rodas de Conversa, houve momentos de troca de experiências e in-
formações que vêm favorecendo a articulação entre esses atores sociais, 
os quais atuam em regiões e temáticas coincidentes, contudo, não haviam 
tido até então a oportunidade de conversar e pensar ações em conjunto.

A terceira Roda de Conversa ocorreu em Concórdia, contou com a par-
ticipação de 41 pessoas e foi fruto do trabalho construído a partir das de-
mandas (tanto de temas como de formas possíveis de trabalhar a educa-
ção ambiental, considerando a realidade local vivenciada pelos agriculto-
res) levantadas nas duas “Rodas de Conversa” realizadas anteriormente.. 
A temática central é a adequação ambiental da propriedade rural, suas im-

2 Planos (Pacuera), nas temáticas: legislação/adequação da propriedade rural; ictiofauna 
dando enfoque a preservação dos locais de desova, piracema e conservação (atendendo 
requisito 2.21 da LO); pagamentos por serviços ambientais/PSA; usos possíveis das 
propriedades; desestruturação familiar; geração de renda; frutíferas/polpa/gastronomia; 
desenvolvimento; floresta (cultivo, recuperação), Áreas de Preservação Permanente/APP, 
reserva legal; sistemas agroflorestais/SAF; leite e erva-mate.
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plicações sobre a conservação da natureza e a melhoria da qualidade de 
vida dos agricultores. A experiência do Projeto Filó foi referência, aprovei-
tando o conhecimento construído em relação à temática do evento. 

Foram convidadas lideranças locais e representações dos agricultores 
dos municípios lindeiros ao reservatório de Machadinho,  bem  como  re-
presentantes  de  instituições,  tanto  do  setor  público, quanto privado 
que desenvolvem suas ações junto aos agricultores. A organização desse 
evento foi compartilhada, sendo realizada em parceria entre as equipes da 
Ambientalis Engenharia, na sua função de executora do Programa de Edu-
cação Ambiental da UHMA, Embrapa Suínos e Aves, de Concórdia, ECO-
PEF (Equipe Co-Gestora do Parque Estadual Fritz Plaumann) e AVIPE (As-
sociação dos Vizinhos do Parque Estadual Fritz Plaumann), desde o pro-
cesso de mobilização dos participantes até a programação do evento. Os 
trabalhos aconteceram em parte na sede do Parque Estadual Fritz Plau-
mann e nas propriedades de agricultores do entorno do Parque que traba-
lham em conjunto com o Projeto Filó.

Figura 10-21: Rodada de apresenta-
ção dos participantes

Figura 10-22: Família Macagnan 
(responsável pelo almoço) e Cícero 
(EMBRAPA)

Figura 10-23: Discussão sobre  
gestão de resíduos na propriedade rural

Figura 10-24: Propriedade  
Sr. Janio Kuhn
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Figura 10-25: Encontro com  
agricultoras

Figura 10-26: Encontro com agricul-
toras para definir agenda de 2014

10.3.1 Reflexões, mulheres agricultoras e alimentação orgânica

Nesse período, o Programa atendeu agricultores nos municípios de 
Barracão e Machadinho, no Rio Grande do Sul, Capinzal e Piratuba, em 
Santa Catarina. As atividades desenvolvidas contaram com dinâmicas de 
grupo que levam à reflexão ambiental, além de rodas de conversas sobre 
temas como resíduos sólidos e proteção ambiental.

Uma das atividades desenvolvidas foi a dinâmica Teia de vida. Mulheres 
agricultoras refletiram sobre a interdependência existente entre os seres vi-
vos em um ecossistema (Figura 10-27).

Figura 10-27: Agricultoras realizando dinâmica teia da vida -  
interdependência entre os seres vivos

Brincando com balões, foi realizada uma atividade denominada “ Não 
deixe a bola cair”, para estimular a compreensão da importância de cada 
cidadão na construção de um ambiente que proporcione qualidade de 
vida de todos (Figura 10-28).
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Figura 10-28: Desenvolvimento da atividade “ Não deixe a bola cair”

Após as rodas de conversas conduzidas com agricultores, tratando de 
temas como a adequação das propriedades rurais ao Código Florestal, a 
produção orgânica, a produção de adubo a partir de resíduos orgânicos 
da propriedade, realizadas em 15 de abril, 20 de maio, 18 de agosto e 6 
de setembro de 2014, em 23 de outubro, um evento marcou a conclusão 
dessas rodadas: a semana da  alimentação,  que  reuniu  várias  entidades  
em  Machadinho,  Rio  Grande  do  Sul,  com  muito estimulo à produção 
local (Figura 10-29).

Figura 10-29: Atividade lúdica de sensibilização relacionada a produção 
orgânica local
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10.3.2 Curso PEEFA – Programa de educação ambiental  
 e agricultura familiar

Em 2014, uma grande surpresa: o interesse em formar jovens agricul-
tores nas questões ambientais se materializou. A equipe do PEA da UHMA 
incentivou e colaborou com a formatação de todo o processo de inscrição 
da Hortiagro, de Machadinho/RS, no curso de formação de agentes popu-
lares de educação ambiental na agricultura  familiar,  promovido  pela  Se-
cretaria  de  Articulação Institucional e Cidadania Ambiental, do Ministério 
de Meio Ambiente. E deu certo! A instituição foi selecionada e duas turmas 
de 40 alunos da região passaram pelo processo de formação que envol-
veu encontros presenciais e à distância (Figura 10-30).

Figura 10-30: Alunos realizando curso de PEEFA em Machadinho/RS

10.3.3 A educação ambiental como vetor de ecoturismo

O PACUERA (Plano de Uso e Conservação do Entorno do Reserva-
tório) é um instrumento adotado no PEA da UHMA. Aprendendo a inter-
pretar o zoneamento preconizado no Plano, a Família Peri se interessou 
em trabalhar o tema Turismo Comunitário Rural e sua interface com a 
educação ambiental. Em 30 de julho de 2014, foi realizada roda de con-
versa na propriedade da Família Peri (Figura 10-31), contando com pla-
nejamento e práticas educativas com foco no desenvolvimento de  tri-
lhas  ecológicas,  roteiros,  parcerias  até  que  seja  viabilizado  o  pro-
jeto  de  ecoturismo,  que conta com o apoio da EPAGRI e outras insti-
tuições (Figura 10-32).
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Figura 10-31: Roda de conversas  
em Machadinho/RS

Figura 10-32: Delimitação de  
trilhas ecológicas

Autores como STRENZEL & ROHDE (2014) apresentam na experiên-
cia prática de Agudo, no Rio Grande do Sul, o nexo existente entre a 
educação ambiental e o ecoturismo. “A educação ambiental não formal 
entra para sanar as lacunas da educação formal clássica e vem informar, 
conscientizar e sensibilizar as pessoas em suas atitudes, e ao final, de 
sua responsabilidade ética com o ambiente em que vivem”, afirmam os 
autores. Assim, com ações originadas na educação ambiental, suas 
abordagens e estratégias se constituem em ferramenta para desenvolver 
o potencial de ecoturismo. 

nn 10.4 Atividades complementares

Dentre as atividades complementares realizadas, destaca-se a Canoa-
gem Ecológica - Paim Filho. O município de Paim Filho realizou, em março, 
a 4ª Canoagem Ecológica, Coleta de Lixo e repovoamento no Rio Inhan-
dava. A atividade teve início na propriedade de Ordelino Teles de Souza, 

Linha Santa Ana, onde 130 canoeiros, em 35 canoas, percorreram um 
trajeto de 18 km até o Balneário Espraiado recolhendo o lixo existente nas 
margens do Rio Inhandava. Foram  recolhidos cerca de 500 kg de lixo, 
como sacolas plásticas, garrafas pet, embalagens de agrotóxicos, sapa-
tos, redes de pesca, vidros, cadeira dentre outros. Segundo a bióloga do 
município de Paim Filho, Cris Zandoná, este ano, comparado com outras 
edições, notou-se uma diminuição de lixo nas margens do rio, o que de-
monstra que os moradores ribeirinhos e a comunidade, de modo geral, es-
tão se conscientizando da importância de cuidar do rio. O repovoamento 
com 42 mil peixes nativos aconteceu no Rio Inhandava e no Rio Apuaê-Li-
geiro. O encerramento da atividade aconteceu no Balneário Espraiado, fi-
nal do percurso, com uma reflexão sobre a preservação do Rio Inhandava 
e jantar aos participantes (Fonte: PM de Paim Filho).
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Fizeram-se presentes cerca de 130 pessoas, sendo que a Bióloga Cris 
Malinowski Zandoná e o Prefeito Elton Dal Moro agradeceram a participa-
ção da Ambientalis Engenharia, representando o Programa de EA da 
UHMA, e foi entregue a camiseta e o chapéu do evento (Figuras 10-33, 
10-34 e 10-35).

Esta atividade foi desenvolvida para atender convite, contudo não foi 
considerado o público atendido para efeitos de indicador quantitativo por 
estar fora da área de abrangência da UHMA.

Figura 10-33: Apresentação do 
programa de educação ambiental do 
consórcio Machadinho e Tractebel 
Energia ao público do evento

Figura 10-34: Parada para o almoço

Figura 10-35: Repovoamento com os alevinos ao longo do rio
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nn 10.5 Resultados

Os 10 municípios abrangidos pelo empreendimento hidrelétrico, mais o 
município de Ipira, perfazem um universo de 65 escolas. Conforme apre-
sentado, o atendimento ao município de Ipira é um fator adicional neste 
PEA, considerando que o município não está na área de influência direta 
do empreendimento. 

Dos municípios abrangidos pela UHMA, 4 possuem interface com ou-
tros empreendimentos hidrelétricos, portanto, as ações de educação am-
biental são planejadas de modo a não haver sobreposição com as de ou-
tros empreendimentos. 

Ao longo do ano é disponibilizado o site Escolas Sustentáveis para os 
professores interessados se cadastrarem para fazer pesquisa de boas prá-
ticas ou expor as suas experiências3

Neste período o público diretamente abrangido pelas atividades de EA 
UHMA, no Projeto Escolas e no projeto EA com agricultores, cresceu gra-
dativamente, na medida em que se vai criando vínculos. 

Ainda que este relatório seja específico do período de 2014, manteve-
-se o quantitativo acumulado para registro, considerando que este período 
evidencia a dinâmica do processo de evolução do período em que o PEA 
trazia uma característica de formação de educadores, para um período de 
incorporação dos conceitos refletidos em boas práticas, mantendo ainda 
o caráter de formação dos profissionais na perspectiva da educação am-
biental emancipatória e com protagonismo dos atores locais.

Em 2014, o público diretamente abrangido nos programas do PEA da 
UHMA seja de educação ambiental para escolas bem como no programa 
de educação ambiental para agricultores foi de 13.512 pessoas. 

nn 10.6 Considerações Finais

O engajamento de instituições de diferentes esferas como o Ministério 
do Meio Ambiente, a EMBRAPA, os Sindicatos de Trabalhadores Rurais, 
as Secretarias Municipais de Agricultura, de Meio Ambiente e de Educa-
ção, ONGs locais, a comunidade escolar e demais representações das li-
deranças dos agricultores, sinaliza que a proposta do PEA-UHMA vem 
construindo relações sólidas de parceria.

3 O site Escolas Sustentáveis é uma ferramenta dirigida a escolas e que tem como objetivo 
a criação de uma cultura de sustentabilidade, a partir do fortalecimento de hábitos e 
comportamentos sustentáveis na escola, na família e na comunidade. Ao participar da 
rede, o professor tem fonte de pesquisa de conteúdos para suas atividades escolares, 
também pode dar visibilidade às suas boas práticas.
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A possibilidade de desdobrar o Plano Nacional de Educação Ambiental 
para Agricultores Familiares, proposto pelo Ministério do Meio Ambiente e 
das ações previstas no Programa Nacional de Educação Ambiental (Pro-
NEA), por meio deste projeto, é considerada um aspecto positivo, assim 
como a valorização do diálogo e da construção conjunta de ações de edu-
cação ambiental na região. Dessa forma, inaugura-se um novo ciclo de 
trabalho que não rompe com os anteriores, mas que se fortalece a partir 
das referências institucionais que atuam na região de abrangência do em-
preendimento, sendo o Consórcio Machadinho pivô de um arranjo institu-
cional necessário e bem-vindo. A perspectiva de trabalhar o contexto das 
políticas públicas, integradas às condicionantes ambientais deste em-
preendimento, seguramente, apresenta inovação na forma de atuação e 
de comprometimento da empresa com a educação ambiental.

É possível perceber indicativos de que construir ações conjuntas 
referendadas nos princípios da educação ambiental é visto com bons 
olhos, uma vez que respeita e considera a realidade vivenciada pelos agri-
cultores e pela comunidade escolar. Da mesma forma, a metodologia ado-
tada, a qual busca promover intercâmbio e trocas de experiências, sempre 
pautada no diálogo sincero, está contribuindo para promover aproxima-
ções entre as instituições e comunidades locais, tanto no contexto da 
atuação com os agricultores quanto da comunidade escolar.

Tal aspecto surgiu de forma contundente nas avaliações do trabalho e 
aponta para um cenário futuro  promissor,  tendo  em  vista  que  a  cons-
trução  de  laços  de  trabalho  conjunto  é  um  fator relevante quando se 
busca trabalhar a educação ambiental no contexto da Política Nacional de 
Educação Ambiental (PNEA), especialmente, no que se refere ao compar-
tilhamento de responsabilidades no processo educativo e ainda no desen-
volvimento de ações continuadas. É um passo importante para romper 
com o infeliz paradigma atual em que ações de educação ambiental, co-
mumente, são desenvolvidas de forma fragmentada, pontual e descontex-
tualizada das realidades em que a prática pedagógica é elaborada.

O aprendizado pessoal proporcionado, principalmente, a partir da ex-
periência do outro, também é um aspecto apontado como relevante, fato 
que referenda a contribuição do PEA-UHMA para o desenvolvimento  de  
habilidades  e  de  conhecimentos  que,  numa  perspectiva  crítica, trans-
formadora e emancipatória da educação ambiental, vem contribuindo de 
forma processual, na construção de um ambiente que pode vir a favorecer 
mudanças de atitudes frente ao desafio de conciliar conservação ambien-
tal com desenvolvimento e qualidade de vida.
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O reconhecimento das ações do PEA-UHMA desenvolvidas até então, 
demonstra certa inserção e respaldo do trabalho no cenário local e regio-
nal abrangido pelo empreendimento. Da mesma forma, tal referência su-
gere um indicador de que os princípios e diretrizes preconizados na Políti-
ca Nacional de Educação Ambiental, bem como na IN 02/2012/IBAMA, 
estão sendo referendados por intermédio do PEA-UHMA.

Este é um dos resultados do PEA, o fortalecimento institucional e o 
apoio para que os agricultores e escolas envolvidas no Programa de Edu-
cação Ambiental da UHMA sejam protagonistas de suas histórias.
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2 Condições Específicas
D E S C R I Ç Ã O  D A S  C O N D I C I O N A N T E S S I T U A Ç Ã O

2.1

Programa de Incremento do Desenvolvimento do turismo 
nos Municípios da Área de Influência Direta.

EM ATENDIMENTO

A N D A M E N T O

Após a aprovação do PACUERA, através do ofício 02001.0000207/2014-
11 DILIC/IBAMA datado de 13/01/2014, foi apresentado à equipe técnica 
do IBAMA o Plano de ação para elaboração participativa do programa de 
incremento do desenvolvimento do turismo dos municípios da AID, 
conforme oficio G14-N-103 datado de 19/09/2014 e que foi analisado 
pelo Ibama através do parecer PAR.02023.000354/2014-25 RS/NLA/
IBAMA datado de 31/12/2014. O Consórcio Machadinho apresentou o 
detalhamento do Plano através do ofício G15-N-028, datado de 
19/03/2015. 
 
D E S C R I Ç Ã O  D A S  C O N D I C I O N A N T E S S I T U A Ç Ã O

Programa de Educação Ambiental.

EM ATENDIMENTO

A N D A M E N T O

Foram mapeados os principais públicos alvo das atividades de Ed. 
Ambiental sendo selecionados os agricultores e comunidade escolar. 
Foram também atendidas as demandas induzidas por lindeiros do 
reservatório, focando escolas e agricultores locais. Relativamente ao 
PACUERA foram realizados esclarecimentos aos lindeiros acerca do uso 
correto das margens. O total de público atendido pela Ed.Ambiental foi de 
13.300 pessoas. Também foram desenvolvidos as atividades para convite 
aos professores da região para novas turmas no PFEA, junto com Ita.  
Verificar capítulo 10
 
D E S C R I Ç Ã O  D A S  C O N D I C I O N A N T E S S I T U A Ç Ã O

Programa de Comunicação Social

EM ATENDIMENTO

A N D A M E N T O

 O programa de comunicação social executa ações através do site do 
consórcio machadinho, rádios locais, releases, jornais impressos, newslet-
ter, visitas na usina, concurso de redação e participação em feiras, 
eventos específicos e atendimento nos CAP’s, ressaltando a solicitação do 
encerramento das atividades do CAP de Barracão através do ofício 
G14-N-0129, datada de 31/10/2014.Verificar capítulo 09
 
D E S C R I Ç Ã O  D A S  C O N D I C I O N A N T E S S I T U A Ç Ã O

Programa de Supressão dos “Paliteiros”

EM ATENDIMENTO

A N D A M E N T O

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  implantados projetos de 
usos múltiplos do entorno e reservatório previamente aprovados 
pelos órgãos ambientais e pelo Consórcio Machadinho, no âmbito 
do PACUERA.
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D E S C R I Ç Ã O  D A S  C O N D I C I O N A N T E S S I T U A Ç Ã O

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

EM ATENDIMENTO

A N D A M E N T O

Foi executado a manutenção dos últimos 11% da área de plantio do 
PRAD, principalmente com procedimentos de roçada mecânica, replantio, 
semeadura de espécies forrageiras para controle da braquiária através de 
sombreamento. Estamos contratando uma consultória idependente para 
avaliar a situação atual da recuperação e dos trabalhos finalizados. 
Verificar capítulo 07
 
D E S C R I Ç Ã O  D A S  C O N D I C I O N A N T E S S I T U A Ç Ã O

Programa de Recuperação da Área de Preservação 
Permanente - APP

EM ATENDIMENTO

 

Foi executado a manutenção dos últimos 7% da área de plantio do projeto 
de recuperação da faixa ciliar. Foi priorizado as áreas mais vulneráveis 
para fins de recuperação. Será realizado novo levantamento das 
condições de regeneração da vegetação nestes locais. A exemplo do 
PRAD, para a APP, essa mesma consultoria fará uma avaliação da 
situação atual da recuperação e dos trabalhos finalizados. Verificar 
capítulo 07
 
D E S C R I Ç Ã O  D A S  C O N D I C I O N A N T E S S I T U A Ç Ã O

Programa de Monitoramento Climatológico

EM ATENDIMENTO

A N D A M E N T O

As estações climatológicas permanecem em funcionamento. Os 
elementos climáticos apresentaram comportamento dentro da 
normalidade e conforme as variações ocasionadas pelo sistema 
atmosférico observadas no sul do Brasil neste período do relatório. 
Verificar capítulo 01
 
D E S C R I Ç Ã O  D A S  C O N D I C I O N A N T E S S I T U A Ç Ã O

Programa de Monitoramento Hidrometeorológico

EM ATENDIMENTO

A N D A M E N T O

O acompanhamento hidrometereológico continua sendo realizado pela rotina 
operacional da UHE Machadinho através do controle hidrológico do 
reservatório, realizando os registros de afluência, como o nível de reservatório, 
vazões turbinada e vertida. No ano de 2014 foi registrada a máxima 
defluência média desde o início de operação da usina. Verificar capítulo 06
 
D E S C R I Ç Ã O  D A S  C O N D I C I O N A N T E S S I T U A Ç Ã O

Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico

EM ATENDIMENTO

A N D A M E N T O

O monitoramento é realizado através de  três estações que monitoram 
uma área de drenagem de 34.624 km². No ano de 2014, a produção de 
sedimentos na bacia do reservatório permaneceu menor que 70t/km².
ano, sendo classificada como baixo. Verificar capítulo 03
 

2.1

USINA HIDRELÉTRICA MACHADINHO
RELATÓRIO ANUAL 2014

150

Relatorio Machadinho 2014 Miolo+cgdo ajuste de margens legendas.indd   150 29/5/2015   3:53 PM



D E S C R I Ç Ã O  D A S  C O N D I C I O N A N T E S S I T U A Ç Ã O

Programa de Monitoramento das Águas Superficiais

EM ATENDIMENTO

A N D A M E N T O

O monitoramento continua em andamento e com resultados do Índice de 
Qualidade da Água  (IQA) classificado como “Ótimo”, enquanto que o 
Indice de Qualidade da Água do Reservatório (IQAR) classificado como 
“Moderadamente Degradado”, sendo estas classificações compatíveis 
com usos múltiplos do reservatório. O controle do mexilhão dourado esta  
em andamento nos sistemas de refrigeração da casa de máquinas 
através da injeção de hipoclorito de cálcio. Verificar capítulo 04
 
D E S C R I Ç Ã O  D A S  C O N D I C I O N A N T E S S I T U A Ç Ã O

Programa de Monitoramento Sismológico

EM ATENDIMENTO

A N D A M E N T O

O monitoramento é realizado através de rede sismológica de seis 
estações, sendo três pertencentes ao grupo da UHE Machadinho. Em 
2014 foram realizadas manutenções e substituição de equipamentos. 
Neste período, não foram registrados sismos. Verificar capítulo 02
 
D E S C R I Ç Ã O  D A S  C O N D I C I O N A N T E S S I T U A Ç Ã O

Programa de Monitoramento e Manejo da Ictiofauna 
Subprograma de Salvamento e Resgate da Ictiofauna

EM ATENDIMENTO

A N D A M E N T O

O monitoramento está em andamento na região de influência da UHE 
Machadinho, constatando 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. A atividade de 
salvametno e resgate da ictiofauna vem sendo realizada durante as 
manobras operativas que envolvem cuidados com a ictiofauna, 
principalmente no trecho a jusante da usina. Verificar capítulo 05
 
D E S C R I Ç Ã O  D A S  C O N D I C I O N A N T E S S I T U A Ç Ã O

Programa de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas

EM ATENDIMENTO

A N D A M E N T O

O Monitoramento é realizado em por meio da Fiscalização Ambiental e 
Sociopatrimonial, através de vistorias programadas no reservatório. Em 
2014 não foram detectados pontos de infestação de macrófitas. 
Verificar capítulo 08
 
D E S C R I Ç Ã O  D A S  C O N D I C I O N A N T E S S I T U A Ç Ã O

Programa de Fiscalização do Entorno do Reservatório

EM ATENDIMENTO
A N D A M E N T O

O monitoramento está em andamento através de vistorias por terra e no 
reservatório. Verificar capítulo 08
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2.2

D E S C R I Ç Ã O  D A S  C O N D I C I O N A N T E S S I T U A Ç Ã O

Atender às diretrizes do Ofício 02001 .0051 3812014-24 
CGENE/IBAMA.

EM ATENDIMENTOA N D A M E N T O

A UHE tem ciência acerca das diretrizes do referido ofício e vem 
informando seu atendimento por meio dos relatórios anuais.

2.3

D E S C R I Ç Ã O  D A S  C O N D I C I O N A N T E S S I T U A Ç Ã O

Todos os Programas Ambientais deverão ser executados 
ininterruptamente, ainda que parte dos subprogramas 
que os compõem admita finalização ou interupções de 
ações previstas.

EM ATENDIMENTO
A N D A M E N T O

A UHE Machadinho toma ciência  da continuidade dos programas 
ambientais conforme as condições específicas da L.O nº 
160/2001 2ª renovação. 

2.4

D E S C R I Ç Ã O  D A S  C O N D I C I O N A N T E S S I T U A Ç Ã O

Os Programas Ambientais que exijam ações  programadas 
por tempo deterrninado, não coincidente com a  vigêncía da 
licença de operação, devem ter seu Projeto Executivo 
revisto junto ao lbama, sempre que necessário, explicítando 
a reprogramação das ações, adequaçào de metas e 
objetivos, devidamente acompanhada de novo cronograma. EM ATENDIMENTO

A N D A M E N T O

O empreendedor toma ciência sobre a necessidade de comunica-
ção ao Ibama acerca dos novos cronogramas, objetivos e metas 
dos programaas ambientais.

2.5

D E S C R I Ç Ã O  D A S  C O N D I C I O N A N T E S S I T U A Ç Ã O

Os Programas Ainbientais  e/ou revisões necessárias 
deverão ser encaminhadas ao lbama para análise com 
antecedência suficiente para avaliaçáo e incorporação da 
contribuição deste lnstituto sem que haja prejuízo do 
início da implantação ou a interrupção do Programa.

EM ATENDIMENTO

A N D A M E N T O

A UHE Machadinho toma ciência da obrigação em obter anuência do 
IBAMA para qualquer alteração dos Programas Ambientais. Sendo assim, 
solicitou a seguinte alteração: 
Programa de Comunicação Social - O Consórcio Machadinho através do 
ofício G14-N-0129, datada de 31/10/2014, solicitou ao Ibama o 
encerramento das atividades do CAP de Barracão devido a baixa 
frequência da comunidade e atendimento das eventuais demandas 
através dos programas de Comunicação Social e Ed. Ambiental. 
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2.6

 D E S C R I Ç Ã O  D A S  C O N D I C I O N A N T E S S I T U A Ç Ã O

Apresantar anualmente, no mês de maio, relatório em 
meio digital e impresso, com infomações 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 ATENDIMENTO

A N D A M E N T O

A UHE Machadinho toma ciência da obrigação da entrega de relatório 
anual, conforme as condições estabelecidas nesta condicionante da  L.O 
nº 160/2001 2ª renovação. 
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