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1. APRESENTAÇÃO 

Este 7º Relatório Anual Ambiental trata da Licença de Operação nº 29.276, com validade até 

09/08/2021, dada pelo Instituto Água e Terra do Paraná para a Pequena Central Hidrelétrica 

PCH ITAGUAÇU. Esta usina faz o aproveitamento hidrelétrico do rio Pitanga, no trecho em 

que este divide os municípios de Pitanga e Boa Ventura de São Roque, Paraná. As informa-

ções aqui prestadas resultam de vistorias, estudos e análises circunstanciais, com base nas 

recomendações da legislação, das condicionantes da citada Licença de Operação, e a exe-

cução do PBA – Plano Básico Ambiental, no período entre 08/2019 a 07/2020.  

O primeiro destaque deste Relatório tem origem externa, relativa ao crescimento da pandemia 

do COVID-19, que restringiu a mobilização das equipes que realizaram as pesquisas de fauna 

aquática e terrestre, cujos trabalhos dependiam de permanência em campo por alguns dias, 

cada vez, bem como das campanhas limnológicas.   
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3. A PCH ITAGUAÇU 

Edificada sobre o Rio Pitanga, em trecho que este faz divisa entre os municípios de Pitanga 

e Boa Ventura de São Roque, Paraná (Fig. 01), sua operação se faz sob Licença de Operação 

renovada, nº 29.276, com validade até 09/08/2021, concedida pelo então IAP, Instituto Ambi-

ental do Paraná, atualmente IAT, Instituto Água e Terra do Paraná. 

Este projeto possui uma capacidade instalada de 14 MW de potência, operando com duas 

turbinas de 7,00MW, que aproveita uma queda líquida de 65,62m proporcionada por um salta 

do rio Pitanga, onde, acima, foi edificado um barramento com 12m de altura e 170m de com-

primento, com sua soleira na cota 543m ao nível do mar. Seu reservatório possui 34ha, que 

podem chegar a 47,9ha, em caso de cheias máximas. Não há controle de vazão no barra-

mento, ou seja, a usina opera a fio d’agua. Três dutos dispostos no corpo da barragem fazem 

a vazão sanitária, ou ecológica, de 0,57m3/s, que evita o ressecamento do leito do rio no TVR 

– trecho de vazão reduzida.  As águas são conduzidas por um canal de aproximação de 

160,00m até a câmara de carga, por onde são introduzidas, pelo conduto forçado de 158,5m 

e 2,70m de diâmetro, na casa de força. Feito o aproveitamento hidrelétrico as águas são res-

tituídas ao curso natural do rio Pitanga pelo canal de fuga (foto da capa deste Relatório). A 

capacidade produtiva média anual desta PCH foi calculada em 74.578,50 MWh/ano  

Este 7° Relatório foi elaborado em atenção à Condicionante 14ª, da LO nº 29.276, que esta-

beleceu: 

“14) Este empreendimento dependerá da realização de Auto monitoramento de todas 

as suas atividades conforme estabelecidas na presente Renovação de Licença de 

Operação - RLO, com apresentação de relatórios anuais de cumprimento de todas as 

condicionantes até a próxima renovação de licenciamento.”  

Este 7° Relatório transcreve as Condicionantes da Licença de Operação e comenta seu aten-

dimento. Na sequência constam os Programas do PBA – Plano Básico Ambiental da PCH 

Itaguaçu aprovado pelo IAT no curso deste período. Ao final, em Informações Gerais, constam 

atividades não estabelecidas na LO e Plano Básico, executadas no período desta LO.   

 

Fig. 01: Vista da área do reservatório da PCH Itaguaçu, entre Pitanga e Boa Ventura de S. Roque  
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4. CONDICIONANTES DA LO  

A LO n° 29.276 impôs à PCH ITAGUAÇU vinte e nove Condicionantes, dos quais nove são 

Condicionantes Gerais e 20 Condicionantes Específicas (se bem que, a rigor, algumas destas 

deveriam ser enquadradas como gerais, como é o caso da que determina a ART, Anotação 

de Responsabilidade Técnica (Cond.3ª), a Manutenção da Vazão Ecológica ou sanitária 

(Cond. 15), a Obrigação de respeitar à Legislação (Cond. 16); das considerações sobre a 

suspensão desta RLO diante do desajuste do empreendimento às normas ou princípios e 

legislação atinentes ao licenciamento (Cond. 17), e que essa concessão não restringiria exi-

gências futuras, de avanços tecnológicos ou mudanças das condições ambientais, situações 

previstas na legislação).  

4.1 CONDICIONANTES GERAIS 

As Condicionantes Gerais da LO são as seguintes: 

• Súmula desta licença deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado e em jornal de 

grande circulação local ou regional, no prazo máximo de 30 dias, nos termos da Re-

solução CONAMA nº 06/86; 

 Cópias destas publicações foram encaminhadas ao IAT em 2017, dentro do prazo.  

• Esta Licença de Operação tem a validade acima mencionada, devendo sua renovação 

ser solicitada ao IAP com antecedência mínima de 120 dias 

 A renovação desta LO será requerida em prazo hábil,  

• Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzi-

dos e alterações e expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo IAP. 

 A empreendedora tem ciência desse Condicionante. Não se constatou alterações no 

período. 

• Esta Licença de Operação deverá ser afixada em local visível.  

 Cópia desta LO foi plastificada em se encontra no Edital da Casa de Força 

• Esta Renovação de Licença de Operação da PCH Itaguaçu, foi concedida com base 

nas informações constantes do Cadastro de Obras Diversas apresentado pela Reque-

rente e não dispensa, tão pouco substitui quaisquer outros Alvarás e/ou Certidões de 

qualquer natureza a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidas pela legislação. 

Nada a comentar 
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• Deve ser observado que reza o art. 26 da Resolução CEMA nº 65/08 e a observação 

complementar referente à Lei de Crimes Ambientais: O IAP, mediante decisão moti-

vada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, sus-

pender ou cancelar licença/autorização expedida quando ocorrer: 

I – Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; 

II – Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a ex-

pedição da licença ou autorização 

III – superveniência de graves riscos ambientais e de saúde 

 A empreendedora tem ciência deste Condicionante 

• O não cumprimento a legislação vigente sujeitará o empreendedor e/ou seus repre-

sentantes as sane6es previstas na Lei Federal n° 9.605/2008 regulamentada pelo De-

creto Federal n° 6.514/2008. 

 A empreendedora tem ciência deste Condicionante 

• A concessão desta Licença Ambiental de Operação não impedirá exigências futuras, 

decorrentes do avanço tecnol6gico ou da modificação das condições ambientais, con-

forme Decreto Estadual n° 857/79, art. 7°, parágrafo II.  

 A empreendedora tem ciência deste Condicionante 

• As ampliações ou alterações no empreendimento ora licenciado de conformidade com 

o estabelecido pela Resolução n° 065/2008 -CEMA, de 01/07/08, ensejarão novos li-

cenciamentos, prévio, de instalação e de operação, para a parte ampliada ou alterada. 

 A empreendedora tem ciência deste Condicionante 

 

 

4.2. CONDICIONANTES ESPECÍFICAS 

1. Dar continuidade à implantação e execução de todos os programas e recomendações exa-

radas nos Estudos (EIA/RIMA e PBA), mantendo-os num mínimo de cinco anos com orça-

mento compatível a sua execução, a exceção daqueles definidos com prazo superior. 

As exigências determinadas nas condicionantes desta Licença de Operação foram im-

plantadas e executadas, e descritas na sequência. Não há programas no EIA/RIMA 

que não constem do PBA, e as atividades deste estão descritas no item 4.3.  

2. Deverá ser mantida a apresentação, ao lAP, de relatórios de todos os programas e subpro-

gramas no PBA e outros a serem estabelecidos, com manifestações conclusivas sobre os 
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dados apresentados, em periodicidade conforme cronograma apresentado. Aqueles que não 

estiverem definidas o prazo de entrega deverão ser enviados mensalmente. 

Este Relatório se destina a atender a este Condicionante, no que tange à apresenta-

ção de relatórios de todos os programas do PBA. Não houve a necessidade, no perí-

odo em relato, de desenvolver novos projetos ou programas ambientais. Os do PBA 

são comentados no item 4.3 deste Relatório Anual. 

3. Todos os programas e projetos propostos a serem executados, implementados e ou com-

plementados, deverão ter as suas respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, 

ou equivalente, devidamente recolhidas junto aos Conselhos Regionais Profissionais e ane-

xadas aos respectivos projetos. 

É rotina do Empreendedor exigir que os programas e projetos correspondentes a esta 

PCH apresentem as ARTs de seus responsáveis técnicos.  

4. Deverá ser apresentado novo Plano Básico Ambiental - PBA, em prazo de 60 (sessenta) 

dias conforme proposta apresentada no Relatório de Desempenho Ambiental do Empreendi-

mento - RDAE, para avaliação pelo lAP. 

Um novo PBA foi elaborado e apresentado ao IAP, e sua execução está descrita no 

item 4.3 deste Relatório, com sua respectiva ART. 

5. Efetuar o registro fotográfico e de imagens de toda a área do empreendimento. Tal proce-

dimento deverá ser repetido anualmente, até o término da concessão, visando o registro his-

tórico do empreendimento. 

Consta no Anexo 01 deste Relatório um arquivo fotográfico e de imagens colhidas no 

período em relato. Tais registros se encontram, também, no site da PCH Itaguaçu, 

como requereu a Condicionante nº 10. 

6. O Programa de Contingências de Risco deverá ter continuidade conforme apresentado e, 

em atendimento ao art. 3° da Lei Federal n° 12.334, de 20.09.2010, deverá ser cumprido o 

Plano de Segurança da Barragem da PCH Itaguaçu. 

Tanto o Programa de Contingências de Risco como o Plano de Segurança da Barra-

gem da PCH Itaguaçu vem sendo mantidos e cumpridos pela Administração da Pe-

quena Central Hidrelétrica.  

7. Deverá ser mantida a programação/cronograma de recuperação das Áreas de Preservação 

Permanente (APP) conforme proposta apresentada com sua respectiva manutenção. 
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Todas as áreas onde houve supressão, fora da área inundada já tiveram sua recupe-

ração florestal executada e concluída (figura 2). Nestes, a reocupação pela Fauna vem 

sendo monitorada pela PCH, através de equipes especializadas dessa Consultoria 

Ambiental.  

8. Apresentar comprovação gráfica de localização das áreas a serem mantidas em atenção 

aos requisitos estabelecidos no art.17°, da Lei Federal n° 11.428/2006 -Lei da Mata Atlântica, 

no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Atendido no corpo do 5° Relatório Anual Ambiental 

9. O empreendedor deverá apresentar cópia dos comprovantes de registro no cadastro Am-

biental Rural - CAR, dos imóveis afetos ao empreendimento, no prazo de 30 (trinta) dias, de 

acordo com o artigo 29 da Lei Federal n° 12.651/12 e a Lei Federal 13.335/16. 

Atendido no contexto do 5° Relatório Anual Ambiental 

10. O empreendedor deverá criar uma página na internet com o nome do empreendimento, 

na qual deverá conter as informações da PCH Itaguaçu, tais como, estudos, relatórios, licen-

ças ambientais, ente outros, responsabilizando-se em manter atualizadas as informações e 

disponíveis para o acesso público. 

 O site “itaguacuenergia.com.br” contém informações sobre o empreendimento, inclu-

ídas em pastas próprias.    

 

Fig. 02: A APP tem setores de áreas remanescentes preservadas e outras reflorestadas, bem mantidas. 



PCH ITAGUAÇU  7° Relatório Anual Ambiental 2019-2020 

Página 9 

 

11. O programa de Estudos para conservação da Flora deverá ter sua continuidade conforme 

apresentado, devendo ser mantida a preservação de uma faixa mínima de 100 (cem) metros 

ao redor do reservatório da PCH Itaguaçu como Áreas de Preservação Permanente conforme 

Lei Federal n° 12.251/2012 e Resolução CONAMA 302/2002. 

 A APP da PCH Itaguaçu estabelecida de cercada. Onde necessário, reflorestada com 

uma variedade significativa de essências florestais nativas, com preferência às de in-

teresse para a Fauna, conforme previsto no programa para conservação da Flora. Esta 

se encontra em permanente cuidado de conservação, já que tem sido observada a 

entrada fortuita de pescadores às margens do reservatório.  

12. Efetuar a manutenção do isolamento da Área de Preservação Permanente mínima de 100 

(Cem) metros, ao redor do reservatório da PCH. 

Já se comentou que toda a APP se encontra adequadamente cercada. Como resulta-

dos da adequada manutenção, se constatou a reocupação e desenvolvimento da 

fauna nativa, através de sistemas passivos de registro (câmeras trapp) (Fig. 3)  

13. Deverá ser implementado o PACUERA -Plano Ambiental de Conservação e Uso do En-

torno do Reservatório Artificial da PCH Itaguaçu conforme proposta apresentada ao lAP. 

A PCH ITAGUAÇU, de acordo com ato legislação está liberada de implantar o Plano 

Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial, conquanto o 

tenha elaborado e esteja sendo observado.  

14. Este empreendimento dependerá da realização de automonitoramento de todas as suas 

atividades conforme estabelecidas na presente Renovação de Licença de Operação - RLO, 

 

Fig. 03: Presença da fauna silvestre registrada por câmeras trapp. 
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com apresentação de relatórios anuais de cumprimento de todas as condicionantes até a pró-

xima renovação de licenciamento. 

 Este 7º Relatório Anual Ambiental cumpre este Condicionante. 

15. Manter a vazão sanitária no rio Pitanga, a jusante da barragem, em 0,57 metros cúbicos 

por segundo. 

 Esta vazão sanitária é mantida através de três orifícios livres, abertos na barragem, 

sem controle de fluxo. (Fig04). 

 

16. O não cumprimento a Legislação ambiental vigente sujeitará o empreendedor/ou seus 

representantes, as sanções previstas na Lei Fed. 9.605/98, regulamentada pelo Decreto Fe-

deral n° 6.514/08. 

O empreendedor está ciente deste Condicionante 

17. A presente Licença Ambiental de Operação poderá ser suspensa ou cancelada, se cons-

tatada a violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou 

falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, conforme disposto 

no artigo 19 da Resolução CONAMA n° 237/97. 

 O empreendedor está ciente deste Condicionante 

18. Esta Renovação de Licença de Operação deverá ser emitida com a potência de 14,00 

MW 

 Esta é a potência instalada em que opera a PCH Itaguaçu.  

 

Fig. 04: Dutos da vazão ecológica no corpo do barramento, sem controle do fluxo. 
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19. A concessão desta Licença não impedirá exigência futuras, decorrentes do avanço tecno-

lógico ou modificações das condições ambientais, conforme disposto no Artigo 7° parágrafo 

2° do Decreto Estadual n° 857/79. 

 O empreendedor está ciente deste Condicionante 

20. O empreendedor deverá pronunciar-se sobre o aceite das condicionantes acima relacio-

nadas, em prazo de até 30 (trinta) dias do recebimento da presente licença. 

 O empreendedor manifestou-se anuindo, no tempo hábil, com os termos da LO.  

 

4.3. AÇÕES PREVISTAS NO PBA 2018 

O Plano Básico Ambiental apresentado nos termos do Condicionante 4° dividiu o planeja-

mento das ações ambientais da fase operacional da PCH ITAGUAÇU em 3 Programas, sub-

divididos em 13 Subprogramas de ações, descritas na sequência: 

 

1. Consolidação das medidas ambientais 

1.1. Recuperação florestal da APP 

Os cuidados, no período em relato foram os de vigilância ao longo da linha de divisa da APP 

com os proprietários lindeiros de ambas as margens. O da margem esquerda tem empregado 

fogo em sua área agrícola, antecedendo aos plantios, e o da margem direita tem permitido 

que o gado adentre a área da APP. Os plantios florestais já estão concluídos (Fig. 5), e agora 

 

Fig. 05: APP da PCH Itaguaçu, cercada, com floresta mantida e adensada. 
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se acompanha passivamente o recobrimento da área antes ocupada com pastagens, com a 

mata plantada.  

 

1.2. Implantação da Área preconizada no art 17 da Lei Fed. n° 11.428/2006 

Trata da implantação e manutenção da área de acordo com os requisitos estabelecidos no 

art.17º, da Lei Federal n° 11.428/2006 - Lei da Mata Atlântida. O local oferecido para esta 

compensação, à margem direita da Casa de Força, é circundado pelo curso natural do rio 

Pitanga, onde foi preservada a mata antes ali existente. Ainda se aguarda manifestação do 

AIT sobre a área ofertada.  

 

1.3. Monitoramento da Fauna Aquática 

As campanhas de acompanhamento do repovoamento dos peixes no reservatório, estão au-

torizadas pela AA n° 46.467, emitida em 25/01/2017, porém sua execução, que demanda dias 

de campo, foi dificultada pelas restrições à mobilidade das equipes de pesquisa, por conta do 

COVID19. As observações foram feitas sobre atividades pesqueiras exercidas por pescadores 

amadores, que sugeriram estar havendo repovoamento ictiofaunístico dentro das expectati-

vas, com taxas elevadas de volume e variedade pesqueira. Também a abundância de aves 

aquáticas evidencia abundância de alimentos de origem pesqueira.   

 

1.4. Monitoramento a fauna terrestre 

O monitoramento da reocupação das áreas protegidas pela fauna silvestre, em especial da 

APP e também da área destinada a atender à Lei Federal n° 11.428/2006 foi feito, também 

com base na AA n° 46.467/2017, com validade por 4 anos. O método de pesquisa aplicou   

campanhas semestrais com duração de 5 dias cada, empregando técnicas de observação 

direta (visual, e vocalização dos animais), e indireta (por câmeras próprias estacionadas em 

locais com evidências da presença da fauna, e rastros, tais como pegadas, fezes, restos de 

alimentos e eventuais animais mortos por razões não vinculadas às pesquisas). Os resultados 

destas campanhas compõem o relatório de pesquisas vinculado à AA citada. 

 

2. Acompanhamento da evolução ambiental 

2.1.  Monitoramento da qualidade da água 

A programação do acompanhamento qualitativo das águas do rio Pitanga na área da PCH 

ITAGUAÇU previa duas campanhas semestrais, que por conta do risco da disseminação do 

COVID19, deixaram de ser feitas no período em relato.  As águas deste rio se enquadram, na 

Classe 2, devendo ser aptas para abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional; proteção das comunidades aquáticas; recreação de contato primário, tais como 

natação, esqui aquático e mergulho; irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, 
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jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 

aquicultura e atividades de pesca.  

 

2.2. Assoreamento do reservatório 

Para a realização dos estudos hidrossedimentológicos na PCH ITAGUAÇU foi contratada a 

empresa HydroPartner Hidrometria Ltda, que procedeu, no período deste relatório, 4 campa-

nhas, com duração de um dia cada. A brevidade dessas coletas permitiu que tais campanhas 

fossem realizadas sem as restrições que outras pesquisas, de vários dias de trabalho apre-

sentaram. Ademais, parte dos trabalhos de hidrossedimentologia é feito a partir de sensores 

telemétricos que colhem automaticamente os sinais  

Entre os objetivos específicos dos estudos hidrossedimentométricos se incluiu a medição das 

descargas sólidas em suspensão e no leito, incluindo a análise dos sedimentos e a batimetria 

da seção dos três eixos amostrais. Esses eixos – as seções – são definidos de forma a permitir 

medições que correlacionem os níveis das águas e as vazões, com as descargas. As melho-

res características destes pontos são trechos retilíneos do rio, com margens bem definidas, 

seção transversal uniforme, taludes acentuados e sem particularidades que poderiam pertur-

bar o livre escoamento das águas. As estações, na PCH ITAGUAÇU foram definidas a mon-

tante do reservatório, no barramento e a jusante do aproveitamento.  

Os Quadros 02 a 04 mostram os resultados de montante, ou seja, do afluxo de sedimentos 

no rio, antes de entrar no reservatório, depois o processo de carreamento na estação de ju-

sante, registrando o fluxo descendente das águas e das partículas sólidas correspondentes.  

Quadro 2: Cálculo das Descargas de Sedimentos a montante 

Estação: PCH ITAGUAÇU Montante Datas  

Índices 15/08/2019 29/11/2019 14/02/2020 14/02/2020 

Qlt Vazão líquida (m3/s) 9,322 18,079 21,783 10,641 

V Velocidade média (m/s) 0,336 0,697 0,801 0,642 

Hm Profundidade média (m) 0,54 0,47 0,49 0,42 

Cs Concentração sólidos em suspensão (mg/L) 22,00 33,40 2,00 9,00 

Qst Descarga sólida total (t/d) 39,83 208,90 57,51 56,03 

 

Quadro 3: Cálculo das Descargas de Sedimentos a jusante 

Estação: PCH ITAGUAÇU Jusante Datas  

Índices 15/08/2019 29/11/2019 14/02/2020 14/02/2020 

Qlt Vazão líquida total (m3/s) 14,537 11,056 13,949 0,745 

V Velocidade média (m/s) 0,516 0,377 0,475 0,097 

Hm Profundidade média (m) 0,94 0,85 0,92 0,35 

Cs Concentração sólidos em suspensão (mg/L) 1,68 6,20 2,00 2,00 
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Qst Descarga sólida total (t/d) 13,65 18,03 13,40 0,24 

 

Na comparação entre os quadros, observa-se grande variação nas vazões líquidas entre os 

pontos de montante e o de jusante, bem como dos demais índices medidos. Porém chama a 

atenção a capacidade do reservatório em reter volumes de particulados que afluem de mon-

tante, relativamente aos volumes de particulados que escoam a jusante. Este fenômeno é 

perceptível na área do reservatório, pela formação de setores com a progressiva disposição 

de sedimentos.  

 

2.3. Acompanhamento hidrológico 

A Outorga do Uso das Águas dada pela Portaria 017/2013, determinou no art. 2º, que o ou-

torgado deveria implantar e manter estações de monitoramento, para monitoramento diário 

das vazões afluentes, vertidas, turbinadas e de efluentes; monitoramento diário dos níveis 

d’água a montante e jusante; monitoramento trimestral da qualidade das águas, incluindo os 

parâmetros Fósforo e Nitrogênio totais; e monitoramento trimestral da descarga sólida a mon-

tante e a jusante do reservatório.  

Parte dessas informações são rotineiramente registradas na PCH Itaguaçu. As obtidas por 

coleta de amostras d’água são da responsabilidade da Consultoria Ambiental, e as referidas 

às descargas sólidas são resultantes dos trabalhos da já citada HydroPartner, que procede à 

coleta e análise do fluxo dos sedimentos. Um relatório específico consolidado está sendo pre-

parado para atender a esta solicitação da Portaria de Outorga, e será encaminhado ao IAT 

assim que concluído. 

 

2.4. Registros fotográficos da evolução ambiental do empreendimento 

Os registros fotográficos da área do reservatório e da região das estruturas do empreendi-

mento (barramento, canal de aproximação, conduto forçado e casa de força) vem sendo feitos 

a cada vistoria ambiental. Foram mantidos os 5 pontos permanentes, para efeito de compa-

ração, porém a coleção de registros fotográficos abrange vários outros locais do empreendi-

mento. Tais fotos estão disponibilizadas no site da PCH Itaguaçu. O Anexo 1 deste Relatório 

mostra o estado dos pontos no período em relato (2019) 

 

3. Medidas de gestão socioambiental 

3.1. Integração interinstitucional 

Este Subprograma trata dos relacionamentos sobre questões de interesses da administração 

pública e o empreendimento. Teve continuidade as gestões com a Prefeitura Municipal de 

Pitanga, com vistas à conservação da Estrada Rural da Colina, que dá acesso ao empreen-

dimento, atendida por aquela municipalidade.  
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Outro setor de relacionamentos foi com a Polícia Florestal, que não teve necessidade de ser 

acionada no período.  

 

3.2. PACUERA, Usos no Entorno da PCH 

A Portaria IAP Nº 097, de 23 de maio de 2018 não enquadrou a PCH Itaguaçu dentre os 

empreendimentos em que a execução do PACUERA deveria ser feita. Ainda assim, o Plano 

Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial da PCH Itaguaçu ela-

borado e apresentado ao IAP, tem executado nos aspectos de relacionamento da empreen-

dedora com os proprietários lindeiros, em questões de interesses mútuos.  

 

3.3. Atenção às Emergências 

Não houve necessidade de acionar as medidas preconizadas no Programa de Atendimento 

de Emergências. Na vistoria em campo observou-se que foram mantidas em ordem e dispo-

níveis, em qualquer tempo, os equipamentos e materiais, bem como práticas de treinamento 

dos operadores.  

 

3.4. Segurança e Contingencias de Risco 

A PCH Itaguaçu atende ao art. 3° da Lei Federal n° 12.334, de 20.09.2010, que determina a 

elaboração e execução do Plano de Segurança da Barragem. Anualmente ocorrem diligências 

de rotina da equipe técnica da 3ENERGIE Engenharia Ltda., que cuida do programa de ins-

peção/monitoramento e o plano de segurança da barragem, contendo ações periódicas e de 

emergência.  

 

3.5. Automonitoramento 

A Consultoria Ambiental procede às inspeções periódicas dos aspectos ambientais da PCH 

Itaguaçu. A cada inspeção são emitidas comunicações destinadas a resolver eventuais situa-

ções de controle e melhorias ambientais.  

Nestas vistorias periódicas são coletadas as informações e dados para a emissão dos Rela-

tórios Anuais, como o presente; assim como para o RDAE - Relatório de Desenvoltura Ambi-

ental do Empreendimento a ser encaminhado ao IAP ao final do período da Licença de Ope-

ração.  

Também nestas visitas, ademais de dados propiciados a qualquer tempo pela gerencia da 

PCH, são obtidas as informações destinadas à página na internet (site) da PCH Itaguaçu. 

 

3.6. Demanda contra a PCH Itaguaçu 
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Um proprietário de terras situadas há cerca de seis quilômetros a jusante da PCH ITAGUAÇU 

procurou a administração do empreendimento motivado por suas observações sobre erosão 

das margens do rio, por comportamento hidráulico do rio, fenômeno este que atribuiu às ma-

nobras operacionais da hidrelétrica. Para verificar e informar sobre esta questão esta Consul-

toria foi acionada, comparecendo ao local, notadamente pelo temor expressado, de que em 

caso de uma grande cheia o rio retomasse ao antigo canal, afetando negativamente uma parte 

agriculturável de seu imóvel rural.  

Em campo constatou-se tratar-se de uma região de várzeas antigas, já próxima da foz do rio 

Pitanga no rio Ivaí, onde existem meandros típicos de regiões planas, com depósitos sedi-

mentares próprios de eventos geológicos com influências hídricas. O meandro em questão 

estabeleceu uma alça cujos pontos de aproximação extremos – onde o proprietário rural teme 

que o processo evolua para a abertura do antigo leito – tem mais de dois quilômetros de 

extensão, onde o rio está fluindo por um leito situado cerca em um vale de cerca de 4 m de 

profundidade.  

Nas condições observadas não se evidencia o risco da ocorrência do que ele teme que venha 

a ocorrer, inclusive porque o barramento da Itaguaçu contribui para amortecer o impacto dos 

fenômenos das grandes cheias, antes ocorrentes no rio Pitanga. Esta situação é exatamente 

ao contrário do que ele estimava, a saber, que o barramento tenha acentuado o processo 

erosivo. Vale lembrar que esta hidrelétrica opera em regime de base, a saber, com nível do 

reservatório constante e vertedouro livre, por onde somente o fluxo das águas que exceder à 

capacidade de aproveitamento hidrelétrico extravasa.  

Estas considerações foram apresentadas pessoalmente ao Sr. Aldo Tomir, que não retornou 

com questionamentos adicionais à hidrelétrica. Nas fotos colocadas no Anexo 1 consta um 

ponto de deslizamento apontado pelo Sr. Tomir como sendo início da abertura do canal hi-

dráulico que imaginou que viesse a surgir.  
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5. CONCLUSÃO 

As análises procedidas sobre as exigências do órgão ambiental, expressos nas Condicionan-

tes da LO, bom como os da legislação ambiental e os procedimentos executados pela Ita-

guaçu Energia Ltda, através da Coordenação da Usina, constatados por essa A. Muller Con-

sultoria Ambiental, permitiram concluir que  

 

a PCH ITAGUAÇU atendeu bem às suas responsabilidades ambientais 

 

no período em relato, a saber, entre julho de 2019 a julho de 2020 

Curitiba para Pitanga, outubro de 2020 
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ANEXOS 

Anexo 01: Arquivo fotográfico e de imagens  

Anexo 02: ART n° 1720213262715, referida aos trabalhos de vistorias e elaboração de Rela-

tórios à PCH ITAGUAÇU.  
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Anexo 01: Arquivo fotográfico e de imagens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Área do Reservatório e barragem: APP cada vez mais destacada entre os usos do solo da região 

 

2. Vista do Canal de Aproximação desde a Câmera de Carga 

 

3. Vista da Casa de Força, e Canal de Restituição. 



PCH ITAGUAÇU  7° Relatório Anual Ambiental 2019-2020 

Página 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Barramento e seus dutos de vazão sanitária ou ecológica 

 

5. Salto do rio Pitanga preservado abaixo do barramento 

 

6. Rio Pitanga na área de Aldo Tomir, deslizamento de encosta por erosão natural. 
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Anexo 02: ART n° 1720213262715, referida aos trabalhos de vistorias e elaboração de 

Relatórios à PCH ITAGUAÇU 

 


