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1. Apresentação
O presente documento tem por objetivo apresentar o acompanhamento das obras de
recuperação da calha do vertedouro II da UHE Alzir dos Santos Antunes, e recuperação do leito
do rio Passo Fundo, com a retirada do material erodido e acumulado pelas chuvas de acordo
com as condicionantes estabelecidas na Autorização Geral Nº 122/2016-DL, emitida pela
Fepam – Fundação Estadual de Proteção Ambiental, de acordo com o detalhamento
apresentado no Processo 2333-05.67/16-0.

2. Histórico
Os períodos de 28 de setembro de 2011, 28 de julho de 2014 e 15 de dezembro de 2015 foram
caracterizados por grandes volumes de chuvas na região do Empreendimento em questão,
com valores bem superiores à média 250 mm, chegando a picos de 400 mm. Estes excessos de
chuvas ocasionaram danos ambientais nas instalações da UHE Alzir dos Santos Antunes.
Essas cheias que ocorreram desde o início do seu funcionamento, geraram impactos negativos
ao leito do rio Passo Fundo, devido à presença de material pétreo desprendido do seu
vertedouro e depositado no leito do Rio, que ocasionou a morte de peixes e consequente
alteração da dinâmica fluvial com o solapamento das margens junto a APP.
No mosaico fotográfico (Fotos 01 a 04) abaixo, é possível ver a situação em que se encontrava
o rio Passo Fundo na última cheia em dezembro de 2015.
Assim, em março 2016 foi solicitada a renovação da Autorização Geral da Fepam, para
recuperação do vertedouro ll a qual foi obtida em abril 2016, com validade de um ano.

Fotos 01 e 02- Situação da cheia e o aumento da barra rochosa no leito do rio.

Fotos 03 e 04 – No detalhe, é possível ver um poste dentro da água, evidenciando o nível que a água alcançou junto
ao pé do barramento.
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3. Instalação do canteiro de obras e acessos
A instalação do canteiro de obras foi realizada pela empresa Tercon, no dia 21 de março de
2016. Inicialmente foram melhorados os acessos existentes, e a construção de duas passagens:
uma sobre a bacia de dissipação do vertedouro e a outra sobre a saída o túnel de desvio do rio.
Para a passagem, construída em frente ao túnel de desvio, foram utilizadas rochas de grande
porte (matacos) no fundo, sendo essas cobertas com material mais fino. Além disso foi
colocado um cano de ferro fundido de 0,60m (Foto 05) junto à passagem molhada para manter
a comunicação e a renovação da água, na passagem de peixes. No local foi realizado o
monitoramento da ictiofauna, no sentido de se verificar a necessidade de resgate de peixes.

Foto 05 – Tubulação de ferro para comunicação da água e passagem de peixes, junto da passagem molhada do
acesso ao vertedor, crucial para o desenvolvimento de todas as atividades sem risco de apreensão de peixes.

Para a implantação e montagem do canteiro de obras junto do barramento da Usina, houve
mobilização de máquinas e equipamentos, disponibilização de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) e proteção ambiental (Fotos 06 a 10), e limpeza das frentes de serviço, com a
retirada de entulhos trazidos pelas cheias (Foto 11). Todo esse material foi separado conforme
suas características e destinados conforme as normas operativas do Empreendimento.
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Foto 06 – Implantação do canteiro, junto ao pé do barramento.

Foto 07 Local para disposição temporária dos resíduos contaminantes, que foram estocados e recolhidos pela
Central de Tratamento de Resíduos sólidos, Industriais e Comerciais –Ltda. - CETRIC.
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Foto 08 - Kit de proteção ambiental com mantas absorventes anti-contaminantes.

Foto 09 – Cordão de absorção de contaminantes para caso de acidente.
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Foto 10 – Colocação e limpeza dos banheiros químicos.

Foto 11 – Limpeza das áreas com coleta de materiais oriundos das enchentes (galharia).
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4. Execução das atividades de recuperação
Para realizar a recuperação do vertedouro ll e limpeza da calha do rio, as atividades foram
divididas em obras de terraplanagem - que configuram na retirada de material rochoso do leito
do rio com apoio de maquinário pesado - e obras civis. A execução de tais serviços resultou na
reconstrução das áreas erodidas pela água com a limpeza, perfuração, colocação de tirantes e
instalação de formas para concretagem, conforme o projeto de engenharia.

4.1 Obras de terraplanagem
A retirada das rochas do leito do Rio Passo Fundo oriundas do solapamento do vertedouro,
conforme definido no projeto, teve início em 07 de abril e foi finalizada em 13 de julho de 2016,
totalizando 98 dias de trabalho, (Figura 1). Conforme os dados topográficos propostos no
projeto, a cota do atual levantamento ficou em 263,40m, que mantém uma lamina de água de no
mínimo 50 cm para não haver encalhe de peixes, quando não houver geração.
O material retirado foi constituído por material rochoso, proveniente da erosão do vertedouro,
materiais excedentes de cortes, de solos moles, de limpeza e/ou resíduos vegetais e de entulho
(remoção de demolições). Estes materiais são constituídos essencialmente de materiais inertes,
sem potencial de poluição, considerados como de classe ll-B, conforme a norma NBR-10.004 da
ABNT, todo o material foi utilizado como reaterro.
Para comprovar o melhor andamento da atividade para a Monel, foi escolhido um ponto junto ao
mirante da barragem para fotografar o andamento semanal e a evolução da atividade, estas
foram demarcadas com círculos coloridos explicativos que auxiliam a informação (fotos 12 a 18).

Figura 01 - O detalhe em Vermelho mostra o tamanho de um deposito de rochas que se formou no leito do rio
em função de cheias anteriores, este estava sendo manejado na primeira etapa de contratação do serviço de
manutenção realizado em setembro de 2015, tinha um tamanho de aproximadamente 4.761m².
Em amarelo mostra a situação ocasionada com uma nova cheia em dezembro 2015, este material foi acrescido
em 7.529m² totalizando 12.000m².
Em azul, mostra local onde foi realizada duas intervenções pontuais para evitar o aprisionamento de peixes e
manter a comunicação com o rio, para realizar limpeza do leito.
Em magenta mostra o local que será necessária elevação da passagem molhada e a colocação de tubulação, de
ferro para não ceder com a passagem de maquinário e manter a comunicação dos dois corpos da água e evitar o
aprisionamento de peixes .
Em preto mostra os locais de reaterro das rochas removidas no leito do rio.
Em laranja, ponto de monitoramento junto do mirante da usina.
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4.2 Acompanhamento da Terraplanagem – Registros Fotográficos

A seguir,
nas Fotos 12 a 18, está apresentada a evolução da execução da atividade de terraplanagem.

Foto 12 – O detalhe do círculo vermelho mostra o início das atividades de remoção e rebaixamento de
rochas, para não ocorrer encalhe de peixes. No círculo laranja mostra o início do aterro sobre o canal do
antigo desvio do rio e no círculo azul a área de reaterro próximo ao escritório da Tercon, com preparação
da terraplanagem (07/04/2016).
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Foto 13 – Círculo vermelho mostra a situação em que se encontrava a cota no dia 12/04 266,20m, onde foi
sugerido o rebaixamento maior para não haver encalhe de peixes; no círculo laranja mostra o avanço do
aterro sobre o canal do antigo desvio; no círculo azul a área de reaterro próximo ao escritório da Tercon
(12/04/2016).
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Foto 14 – Detalhe do círculo vermelho mostra a situação atual da cota no dia 15 de abril, onde teve o início
do rebaixamento para a cota 263,40m, para não haver encalhe de peixes em função das cheias no
vertimento. No círculo laranja mostra o avanço do aterro sobre o canal do antigo desvio do rio e no círculo
azul a área de reaterro próximo ao escritório da Tercon, com a colocação de solo sob o aterro rochoso
(15/04/2016).
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Foto 15 – Círculo vermelho mostra a situação atual da cota no dia 20 de abril, para não haver encalhe de
peixes - já é possível ver uma abertura na forma de canal junto ao rio. No círculo laranja mostra o avanço
do aterro sobre o canal do antigo desvio do rio e no círculo azul a área de reaterro próximo ao escritório
da Tercon com a colocação e compactação de solo sob o aterro rochoso (20/04/2016).
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Foto 16 – Detalhe do círculo vermelho mostra a situação atual da cota no dia 29 de abril - já é possível ver
uma abertura maior junto ao rio com a redução significativa do volume de rochas, porém algumas rochas
são de grande porte e tiveram que ser removida após serem quebradas, com equipamentos suplementares
o que levou um pequeno atraso na programação. No círculo laranja mostra o avanço do aterro sobre o
canal do antigo desvio, com estreitamento previsto, e no círculo azul a área de reaterro próximo ao
escritório da Tercon com a colocação e compactação de solo sob o aterro rochoso (29/04/2016).
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Foto 17 – Detalhe do círculo vermelho, que mostra a situação final da limpeza e retirada de rochas do leito do rio
Passo Fundo em frente ao vertedouro da barragem, onde foi definida como cota segura o nível 263,40m. para
não haver problemas com o encalhe de peixes pós-cheias e vertimentos - já é possível ver a configuração final do
leito do Rio Passo Fundo. No círculo laranja mostra o final do aterro sobre o canal do antigo desvio com
estreitamento previsto e no círculo azul a área de reaterro próximo ao escritório da Tercon com a colocação e
compactação de solo sob o aterro rochoso (13/05/2016).
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Foto 18 – Detalhe do círculo vermelho, que mostra a situação final da limpeza e retirada de rochas do leito do
rio Passo Fundo em frente ao vertedouro da barragem - é possível observar a configuração final do leito do Rio
Passo Fundo. O círculo laranja mostra o final do aterro sobre o canal do antigo desvio com estreitamento
previsto e a retirada da passagem molhada. O círculo azul mostra a área de reaterro finalizada próximo ao
escritório da Tercon, com a colocação e compactação de solo sob o aterro rochoso (14/07/2016).

4.2 Obras civis
Do ponto de vista ambiental, o vertedouro ll onde se localiza a obra (reparo) é de extrema
sensibilidade devido à sua localização muito próxima do rio Passo Fundo e do mesmo ser o ponto
de escape da água do reservatório, quando a capacidade de geração da Usina é extrapolada.
Assim, como o vertedouro é de soleira livre, não existe um controle sobre o vertimento, de modo
que foram tomadas medidas para não haver nenhum tipo de acidente e consequente
contaminação com a concretagem.
Foi solicitado a ANEEL autorização para um rebaixamento de cota do reservatório para a
proteção das atividades desenvolvidas no vertedouro (Foto 19), pois foram aplicados grandes
volumes de concreto usinado com cerca de 3.929m³ (pastoso FK 09, FK20 e FK25), sendo que
também, a partir desse momento, as atividades foram monitoradas pelo sistema meteorológico
da Usina para evitar imprevistos. No dia 02 de junho houve um vertimento e todas as medidas
foram tomadas e funcionaram muito bem, uma vez que não ocorreu nenhum tipo de transtorno
(Foto 20).
A área do reparo e reconstrução teve como prioridade o desvio de águas superficiais de uma
pequena drenagem que desemboca dentro do vertedouro. Assim, com ajuda de mangotes e
canos de PVC foi feito um desvio para que área se mantivesse seca (foto -21) e a água escoasse
por um canal lateral que foi coberto com rochas de diversas granulométricas que funcionariam,
se necessário, como um filtro em caso de contaminação (Foto 22). Do mesmo modo, também foi
construída uma rampa de acesso até a área de trabalho, com argila compactada impermeável e
rachão, para a chegada de equipamentos até a frente de serviço. Essa rampa também serviu
como uma proteção caso houvesse rompimento de forma de concretagem, não deixando a
massa de concreto atingir as águas do rio Passo Fundo.
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Foto 19 -Rebaixamento de nível da água em média 1,7 metros para segurança das atividades desenvolvidas no
vertedouro.

Foto 20 – Vertimento ocorrido no dia 04 de junho. Não ocorreu problemas devido ao mecanismo de proteção
adotado.
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Foto 21 - Colocação de mangontes para realizar o desvio de águas superficiais e manter secas as estruturas para
concretagem.

Foto 22 - Ao lado esquerdo da imagem, visualização da queda d’água desviada para a lateral das rochas para um
pequeno canal. Também é possível ver o acesso de argila que serve de proteção.
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Foto 23 - Canal de desvio de água superficial com o aglomerado de rochas de proteção, para o caso de haver desmonte
de forma.

Foto 24 - Vista das atividades de concretagem do vertedouro.
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Foto 25 - Limpeza e perfuração para colocação de ferragens e posterior lançamento de concreto via bombeamento.

Foto 26- Montagem das formas e ferragens, e lançamento de concreto com um sistema de bombeamento.
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Foto 27 - Equipamentos na frente de serviço e caminhões de concretagem.

Foto 28 – Detalhe da obra civil concluída e com a frente de limpeza em andamento.
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Foto 29 – Vista da parte superior do vertedouro ll com a obra totalmente concluída e limpa.
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Foto 30 – Limpeza e escarificação do acesso com a retirada do material argiloso e rochoso.

Foto 31 – Desmobilização do escritório da Tercom, com a retirada de material e equipamentos.
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5. Máquinas e equipamentos
Todas as máquinas e equipamentos utilizados para a realização da obra entraram no local
somente após vistoria técnica, constatação da não existência de vazamentos e instalação das
mantas de contenção como prevenção no abastecimento (Tabela 1; Fotos 32 e 33). Todas as
manutenções necessárias nos equipamentos foram realizadas na cidade de Nonoai.
Tabela 1. Relação de máquinas e equipamentos utilizadas na execução dos serviços objeto deste relatório.

1
1
1
1
1

Retro Cat.
Caminhão. Ford Cargo 3/4
Camionete. F. 4000 3/4
Veículo Gol
Camionete. Strada

159
IQA 4754
IRT 3830
IVI 2566
IVK 2820

1 Trator de Esteira mod. D61
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1
1
1
1
1
1
1

21

Escavadeira Mod. 320 lc
Escavadeira Mod. 220 lc
Rolo Compactador
Caminhão Basculante MB 2831
Caminhão Basculante MB 2831
Caminhão Basculante MB 2831
Caminhão F.350

***
ISJ 4260
ISX 1758
ISX 8458
ISB 8433

APOIO ACESSO
TRASP. PESSOAL
TRASP. PESSOAL
ESCRIT./SEG.
ENCARREGADO
ACESSOS E
ESPALHAM.
CARGA E TRANSP.
CARGA E TRANSP.
ACESSOS
CARGA E TRANSP.
CARGA E TRANSP.
CARGA E TRANSP.
TRANSP. FUNC.

Fotos 32 e 33 - Detalhe do bocal de abastecimento da máquina forrado com uma manta absorvente
para não haver risco de contaminação de diesel .
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6. Destinação de resíduos
Os resíduos classe II foram encaminhados com o resíduo diário gerado na usina para Nonoai, e
recolhidos a empresa Conigepu (Consórcio Intermunicipal de Cooperação em Gestão Pública),
empresa devidamente licenciada que faz a coleta no município.
Os demais resíduos contaminantes são destinados à CETRIC - Central de Tratamentos de
Resíduos Sólidos, Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda., empresa devidamente licenciada
para transporte e destinação final dos mesmos. Estes resíduos foram armazenados
temporariamente na UHE Alzir dos Santos Antunes e destinados à Cetric juntamente com demais
resíduos desta Classe gerados na Usina, conforme comprovante apresentado no Anexo 1.

Foto – 34 Segregação do resíduo orgânico e reciclável, para posterior destinação.
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Foto – 35 Recolhimento do lixo segregado do tipo classe l.

Foto – 36 Recolhimento do lixo classe l pela empresa responsável (Cetric).
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7. Considerações Finais
Com a retirada do material depositado a frente da bacia de dissipação formou-se um canal livre,
o qual dará maior vazão à água proveniente do vertedouro. A grande quantidade de rochas
depositadas e desprendidas do vertedouro geravam impactos negativos ao leito do rio Passo
Fundo devido à formação de uma ilha de material pétreo que ocasionava aprisionamento de
peixes e consequente alteração da dinâmica fluvial.
Foi removido do leito do rio Passo Fundo um total de 53.303 m³ de rochas pela empresa
contratada Tercon. O material foi depositado no antigo túnel de desvio do rio e a montante do
eixo da barragem para proteção de futuras cheias, conforme definido no projeto de manutenção
do vertedouro.
A retirada deste material favorece novamente a dinâmica fluvial, evitando o aprisionamento de
peixes através do efeito “sanfona”. Além disso, quando o nível d’água sobe abruptamente e
depois baixa, foi definido que 263,40m é a cota ideal para não haver mais problemas de
aprisionamento de peixes, mantendo a água do rio num nível satisfatório mesmo com a variação
ocasionada pela geração da Usina de Foz do Chapecó, localizada a montante do
empreendimento.
Todo esse trabalho de retirada de material visou adequar o Empreendimento aos itens
constantes no licenciamento ambiental em vigor. Assim, foram realizados reparos na parte
estrutural do vertedouro para que o mesmo suporte as grandes descargas fluviais sem risco de
colapso da estrutura. Dessa forma, é indicado que todos os trabalhos realizados devam ser
monitorados por no mínimo um ano.
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8.Equipe técnica
Responsável Técnica Bióloga:
Thayná Mendes de Freitas Lima. CRB 081907/03D
Supervisão de campo:
Francisco Lima.
Ailton Rodrigues.
Apoio de campo:
Rafael Massias
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9.Anexos
Anexo 1 – Certificado de Destinação Final de Resíduos Sólidos
Anexo 2 – Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
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Anexo 1 – Certificado de Destinação Final de Resíduos Sólidos
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Anexo 2 – Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
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