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1. Introdução
No Programa de Educação Ambiental da Usina Hidrelétrica Monjolinho estão previstas
ações educativas com quatro escolas dos municípios de Faxinalzinho e Nonoai no Rio
Grande do Sul, bem como com os trabalhadores da casa de força da Usina. As escolas
selecionadas fazem parte da área de abrangência do empreendimento e são destinadas
a receber ações educativas que expandam a consciência ambiental, são elas: EEEF Maria
Dulcina, EEEF Adilio Daronchi, do município de Nonoai e EMEF Faxinalzinho e Escola
Indígena Maria Kandoia Keso do município de Faxinalzinho. Para isso, os múltiplos
assuntos que permeiam a relação do ser humano com o meio ambiente são abordados
por meio de atividades pedagógicas e lúdicas. As atividades deste Programa de
Educação Ambiental ocorrem semestralmente.
No presente relatório são apresentadas as atividades executadas no segundo semestre
de 2018. No mês de outubro foram agendadas palestras e oficinas em todos os
estabelecimentos selecionados, no entanto a execução ocorreu com alterações,
conforme o Quadro 1.
Quadro 1. Execução das atividades do PEA UHE Monjolinho 2018/2.

Município

Público

EMEF Faxinalzinho
(4º e 5º ano)

Faxinalzinho

Data agendada

Execução

Nº de
Participantes

17/10/18 - M

A oficina educativa
não foi realizada
devido a Secretaria
de Educação não
repassar a data
agendada para a
escola.

0

17/10/18 - T

A oficina educativa
não foi realizada
devido a Secretaria
de Educação não
repassar a data
agendada para a
escola.

0

28/11/18 - T

Realizada.

4

18/10/18 – M

Realizada.

55

16/10/18 – T

Realizada.

31

E. Indígena
Maria K Keso
(Pré, 1º, 2º ano)

Trabalhadores da
UHE Monjolinho
EEEF Maria
Dulcina
(4º e 5º ano)
Nonoai

EEEF Adilio
Daronchi
(Ensino
fundamental
multiseriado)
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Para as escolas foi programada uma palestra sobre a valorização da fauna silvestre. Nela,
foram apresentadas as principais ameaças que os animais sofrem e os motivos que os
levam à extinção. A palestra versou sobre a destruição dos ambientes naturais, fator
que reduz o espaço territorial para a fauna. Referiu-se aos incidentes com fogo, tráfico
e caça e explanou sobre espécies exóticas invasoras, envenenamento e atropelamento
em rodovias. Em seguida, os alunos foram convidados a reconhecer os animais da fauna
brasileira que estão representados nas cédulas do real, moeda corrente. Neste sentido,
discutiu-se a ecologia, as curiosidades, as ameaças e a categorização das espécies na
lista de ameaça de extinção em que se encontram. Refletindo sobre o porquê de a fauna
silvestre estar representada em nosso dinheiro, os alunos foram convidados a expressar
desenhos de animais em fotocópias das cédulas da nota de um real, caso esta voltasse
a circular no mercado (Foto 1 a Foto 4).

Foto 1. Palestra para os alunos da Escola Maria
Dulcina.

Foto 2. Alunos e Professores da Escola Maria
Dulcina no encontro promovido pelo PEA
Monjolinho.

Foto 3. Palestra para os alunos da Escola Adilio
Daronchi.

Foto 4. Alunos caracterizando a fauna silvestre nas
fotocópias das cédulas de um real.

A pedido dos trabalhadores da UHE Monjolinho, foi preparada para este público, uma
palestra detalhando os Programas Ambientais que são executados na fase de operação
da Usina. Para os operadores é importante estar ciente das efetuações que ocorrem no
meio ambiente onde a UHE está inserida. Neste sentido, buscar compreender os
objetivos propostos pelos programas ambientais foi o objetivo da palestra. Na
oportunidade também foram citados os doze programas já encerrados para obtenção
da Licença de Instalação, propostos no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e
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especificados no Plano Básico Ambiental (Fotos 5 a Foto 6). As listas de presença das
ações desta campanha encontram-se no Anexo A.

Fotos 5 e 6. Trabalhadores da UHE Monjolinho na palestra educativa do PEA.

Complementando, na palestra foi inserido um conteúdo explicativo sobre o MexilhãoDourado. Por se tratar de um molusco invasor e que aumentam as suas chances de
reprodução com a proximidade do verão, esta espécie exótica pode trazer complicações
na geração de energia. As explicações trouxeram informações sobre o histórico da
invasão, ecologia e ciclo de vida, combate, impactos, monitoramento e medidas
preventivas ao mexilhão-dourado. A apresentação power-point encontra-se no Anexo
B.

2. Resultados e Discussões
Ao todo foram atendidas nessa campanha de Educação Ambiental 90 representantes da
comunidade escolar e quatro trabalhadores da UHE Monjolinho nos dois municípios
contemplados neste Programa. As palestras retrataram temas distintos para seu
público-alvo – valorização da fauna silvestre para a comunidade escolar e programas
ambientais da UHE Monjolinho para os colaboradores. Elas foram executadas para
caracterizar a importância dos animais silvestres para alunos e professores e informar
aos colaboradores as atividades ambientais ocorrentes na Usina, proporcionando, desta
maneira, uma educação ambiental informativa e sensibilizadora aos participantes do
Programa de Educação Ambiental da UHE Monjolinho.

3. Considerações Finais
A abordagem desta campanha de educação ambiental, para o público escolar, trata-se
de um tema relevante ao ponto de ser retomado em outros momentos educativos e até
mesmo com outras modalidades de público-alvo. A conservação da fauna silvestre
brasileira é cotidianamente subjugada e por esse motivo, a educação ambiental atua
como uma ferramenta fundamental para mostrar à população o importante papel da
fauna silvestre na teia da vida. Consequentemente, para o público de trabalhadores da
Usina, a sugestão é caracterizar com mais detalhes metodológicos cada programa de
executado nas áreas de interesse da UHE Monjolinho.
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4. Anexos
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ANEXO A – LISTAS DE PRESENÇA
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ANEXO B – PALESTRA PARA TRABALHADORES

Página 8 de 8

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL PARA
OPERADORES
PROGRAMAS AMBIENTAIS DA UHE MONJOLINHO
2018

Projeto Básico Ambiental - PBA
O Projeto Básico Ambiental (PBA) é o documento que apresenta,
detalhadamente, todas as medidas de controle e os programas ambientais
propostos no Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Deve ser apresentado para
a obtenção da Licença de Instalação (LI).
Atualmente, a UHE Monjolinho encontra-se em operação, sob Licença de
Operação (LO) n° 3159/2013-DL, a qual encontra-se prorrogada conforme
declaração online de prorrogação de LO n° 467/2017-DL.
Os Programas Ambientais (ativos) descritos a seguir são exigidos na referida
LO da Fepam.

Programas Ambientais - Encerrados
× Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas
× Programa de Acompanhamento das Interferências Minerárias
× Programa de Monitoramento Sismológico

× Programa de Gestão da Bacia de Contribuição
× Programa de Remanejamento da População Atingida
× Programa de Reestruturação do Território e Infra-estrutura

× Programa de Prevenção de Acidentes e Controle de Saúde Pública
× Programa de Aproveitamento da Mão-de-Obra Local
× Programa de Limpeza da Bacia de Acumulação
× Programa de Salvamento e Resgate da Flora
× Programa de Adequação das Condições de Tráfego
× Plano Ambiental para Construção - PAC

Programas Ambientais - Ativos
√ Programa de Controle dos Processos Erosivos

√ Programa de Recuperação das Áreas Degradadas
√ Programa de Reflorestamento
√ Programa de Monitoramento da Qualidade da Água Superficial
√ Programa de Apoio ao Componente Indígena
√ Programa de Educação Ambiental
√ Programa de Comunicação Social
√ Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna
√ Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna Íctica
√ Programa de Monitoramento de Macrófitas
√ Programa de Conservação de Uso do Entorno e das Águas

√ Programa de Gestão Ambiental

 Programa de Controle dos Processos Erosivos
Este Programa tem o objetivo de acompanhar a ocorrência e o
desenvolvimento de processos erosivos nas margens do reservatório,
evitando o assoreamento, além de reintegrar as áreas do canteiro de obras e
das escavações obrigatórias na paisagem regional.
Atualmente são realizadas campanhas trimestrais.

Processo erosivo registrado em 08/08/2017
na UHE Monjolinho.

Processo erosivo em 15/05/2018 na UHE
Monjolinho.

 Programa de Recuperação
Degradadas - PRAD

de

Áreas

Este programa visa estabelecer procedimentos para reduzir os impactos
causados pela implantação da UHE Monjolinho e para recuperar as áreas
degradadas do canteiro de obras, com vistas ao seu uso futuro.
Atualmente são realizadas campanhas semestrais.

 Programa de Reflorestamento
O Programa tem os seguintes objetivos básicos: proporcionar a
compensação ao desmatamento realizado no canteiro de obras e na bacia
de acumulação; proporcionar uma maior estabilidade dos taludes marginais,
protegendo-os dos processos erosivos e movimentos de massa; gerar efeitos
biológicos positivos, através da formação de ambientes adequados à
proteção e manutenção alimentar da fauna silvestre e ictiofauna; viabilizar a
recuperação das matas degradadas nas áreas destinadas à preservação
permanente (APP).
Atualmente este Programa vem sendo realizado em consonância com o
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD.

 Programa de Monitoramento da Qualidade
da Água Superficial
O objetivo do Programa é monitorar parâmetros limnológicos dos rios Passo
Fundo e Erechim, na área de influência da UHE, levantando informações
técnicas necessárias para a identificação e mitigação de possíveis impactos
gerados pela formação do reservatório sobre a qualidade da água, e para a
manutenção das classes de qualidade e seus usos preponderantes.
Atualmente as campanhas possuem periodicidade semestral.

 Programa de Apoio ao Componente Indígena
O Programa visa atender a solicitação da FEPAM descrita no item 19.3 e seus
sub-itens, da Licença Prévia, e complementado por Termo de Referência
referendado pela FUNAI.
São realizadas atividades em duas Terras Indígenas:

• Comunidade Indígena Votouro São Valentin (T.I. Votouro Kaingang)
• Associação Terra Indígena Toldo Guarani (T.I. Guarani Votouro)

Atualmente, o acompanhamento do componente indígena é realizado a
partir de dois sub-programas: Programa de Valorização Ambiental e
Programa de Fortalecimento Socioeconômico.

 Programa de Apoio ao Componente Indígena
Programa de Valorização Ambiental
O Programa tem o objetivo de contribuir para a qualidade ambiental das
comunidades e Terras Indígenas de sua área de influência, principalmente
nos seus aspectos florestais, hídricos e de saúde pública.
Atualmente são realizadas as seguintes atividades:
• Implementar plano de melhoramento da gestão de açudes nas TIs;
• Oficinas temáticas para discutir questões do meio ambiente;
• Plano de Coleta de Lixo das TIs.

 Programa de Apoio ao Componente Indígena
Programa de Fortalecimento Socioeconômico
O Programa tem o objetivo de contribuir para a valorização da cultura e
melhoria da qualidade de vida das comunidades e Terras Indígenas.
Atualmente são realizadas as seguintes atividades:
• Plano de Apoio à Infância e Juventude – Implementação de uma
praça;
• Plano Safra – Anualmente é repassado verba para apoio a produção
agrícola.

 Programa de Educação Ambiental
A educação ambiental tem por objetivo contribuir para a formação de
cidadãos conscientes. Esse processo será trabalhado nas escolas da rede
pública (municipais e estaduais) e privada, com o entendimento de que cada
membro da comunidade escolar é um agente multiplicador que,
posteriormente, levará esse conhecimento aos demais grupos da
comunidade.

Atualmente
são realizadas campanhas
semestrais nas escolas e com os operadores,
além da distribuição trimestral de Informativos
Ambientais.

 Programa de Comunicação Social
O Programa tem por objetivo criar mecanismos de comunicação e interação
com as diversas instituições representativas da população presente na área
de influência do empreendimento.
Este Programa é realizado em consonância com o Programa de Educação
Ambiental.

 Programa de Resgate e Monitoramento de
Fauna
O Programa tem por objetivo mitigar os impactos da implantação da UHE
Monjolinho, sobretudo aqueles decorrentes da remoção da vegetação e do
enchimento do reservatório sobre a fauna silvestre.
Atualmente são realizadas campanhas de monitoramento de herpetofauna
na primavera e no verão.

Postura de Vitreorana uranoscopa
registrado nos monitoramentos

Limnomedusa macroglossa registrado
nos monitoramentos.

 Programa de Resgate e Monitoramento de
Fauna Íctica
O objetivo deste Programa é acompanhar através do monitoramento os
efeitos produzidos pela instalação do empreendimento sobre a comunidade
de peixes.
Atualmente são realizadas campanhas semestrais.

Hypostomus isbrueckeri (cascudo) capturado
na área de influencia da UHE Monjolinho.

Espécie ameaçada Salminus brasiliensis (dourado)
capturado na área de influencia da UHE Monjolinho.

 Programa de Monitoramento de Macrófitas
O objetivo principal do Programa é monitorar o crescimento de macrófitas
aquáticas no reservatório da UHE Monjolinho, executando o controle das
proliferações excessivas
Atualmente são realizadas campanhas semestrais.

 Programa de Conservação de Uso do
Entorno e das Águas
As atividades referentes a este Programa concentraram-se nas Zonas de
Segurança do Reservatório (ZSR), de Uso Potencial do Reservatório (ZUR) e
de Preservação Permanente (ZPP), sendo que as atividades de fiscalização e
controle são realizadas constantemente.
Atualmente são realizadas campanhas trimestrais visando a identificação de
atividades nas Zonas supracitadas.

 Programa de Conservação de Uso do
Entorno e das Águas
A ZSR abrange o trecho situado imediatamente a montante e a jusante do
barramento da UHE Monjolinho. Corresponde ao trecho no qual o acesso de
pessoas é estritamente controlado, objetivando a seguridade dos sistemas
de geração de energia, bem como dos usuários do reservatório.
A ZUR trata-se da área do reservatório onde são possíveis atividades
desenvolvidas por terceiros, como pesca amadora e esportiva, esportes
náuticos e atividades de lazer e dessedentação de animais.
A ZPP trata-se da faixa de proteção ciliar adquirida pelo empreendedor
formando a APP do reservatório destinada à preservação integral, que são
monitoradas em vistorias embarcadas.

 Programa de Gestão Ambiental
O objetivo do Programa é garantir o atendimento da legislação ambiental
vigente pertinente ao empreendimento, promover o intercâmbio de
experiências entre os Programas Ambientais do PBA, bem como o garantir o
controle de sua execução, buscando a implantação desse na sua totalidade.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL PARA
OPERADORES
MEXILHÃO-DOURADO

2018

• Descrição
Nome Científico:
Limnoperna fortunei
Nome Popular:
Mexilhão-dourado
Tamanho: 3 a 4,5 cm

Molusco bivalve de água doce.
Espécie exótica invasora.

Nativo da Ásia, encontrado na China e
Sudoeste Asiático.

• Descrição
Pertence a família Mytilidae, a mesma dos mexilhões marinhos.
Vive fixo a substratos rígidos com seu ápice em direção ao substrato, fixo
através de filamentos proteicos (bisso).
Se alojam em rochas, troncos, caules, carapaças de outros animais, cascos de
embarcações e pilares de pontes, menos em superfícies galvanizadas ou de
cobre.

• Histórico de Invasão
Na década de 60 obstruiu o abastecimento de água em Hong Kong.
Em 1991 foi detectado na Praia de Bagliardi, Bacia do Rio La Plata, Argentina
– possivelmente introduzida pelas águas de lastro das embarcações vindas
de Hong Kong e Coréia.
Em 1995 se dispersou colonizando a Bacia do Rio Paraná e posteriormente a
Bacia do Rio Paraguai.
Em 1998 dispersou-se em território brasileiro em dois locais
simultaneamente, no Rio Paraná – Mato Grosso do Sul, através de migração
de espécimes da Argentina e no Delta do Jacuí – Rio Grande do Sul, através
de água de lastro.
Velocidade de expansão do mexilhão-dourado no território brasileiro: 400
Km/ano.

• Ecologia e Ciclo de Vida
Possui grande potencial invasivo.
Devido as suas características reprodutivas e
oportunistas é o molusco mais agressivo e
invasor.

Atinge a maturidade sexual precocemente e tem
alta taxa reprodutiva.
Ciclo de vida aproximado de 36 meses.

A escassez de predadores naturais associados com as atividades
humanas são dois fatores que explicam o sucesso do mexilhão-dourado.

• Ecologia e Ciclo de Vida
As populações são formadas por 2/3 de fêmeas e 1/3 de machos.
Em águas com a temperatura elevada a reprodução é contínua.
Vivem em colônias.
São animais filtradores.
Alimentam-se principalmente de fitoplâncton.
Funcionários da usina de Itaipu fazem
manutenção e limpeza de comporta
afetada pela praga do mexilhão.
Em
Itaipu foi
encontrada
uma
concentração de 184 mil mexilhões por
m2 em uma tomada d’água.

• Ecologia e Ciclo de Vida
Durante a fase larval, o mexilhão-dourado é levado livremente pela água ou
por vetores (objetos que transportam a larva em sua superfície ou em seu
interior) até que termina se alojando em superfícies sólidas, onde se fixa e
cresce formando grandes colônias.
A dispersão da espécie sem o “auxílio” de
vetores só ocorre “rio abaixo”, tendo em
vista que a larva não tem capacidade para
subir o rio.

Mexilhão-dourado registrado na UHE
Monjolinho.

• Predadores
A Piava (Leporinus obtusidens) é um
peixe especialista em moluscos.
Podendo também outros peixes
generalistas, tal como o Bagre,
incluir o mexilhão-dourado na sua
dieta.

Piava (Leporinus obtusidens)

Estuda-se também a ação das aves como possíveis predadoras desse
molusco.

• Impactos
Destruição da vegetação aquática;
Ocupação do espaço e disputa por alimento com os
moluscos nativos;

Prejuízos à pesca, já que a diminuição dos moluscos
nativos diminui o alimento dos peixes;
Entupimento de canos e dutos de água, esgoto e
irrigação;
Entupimento de sistemas de tomada de água para
geração de energia elétrica;

Prejuízos à navegação, com o comprometimento de
boias, trapiches, motores e de estruturas das
embarcações.

• Prevenção e Combate
TRATAMENTOS MECÂNICOS: Filtragem e Separação.
TRATAMENTOS FÍSICOS: Esterilização por Ozônio, Luz Ultra-Violeta, Correntes
Elétricas e Tratamento Térmico.
TRATAMENTOS QUÍMICOS: Adição de biocidas e combinações com outros
métodos.

• Monitoramento
VISÃO AMBIENTAL - RIOS, LAGOS, ETC...
Coletar amostras de água e de corpos de prova para o monitoramento e
manejo.

VISÃO INDUSTRIAL – MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, PLANTAS FABRIS E
INDÚSTRIAS...
Usar o condicionamento da água para indução eletromagnética.

• Medidas Preventivas
Embora o mexilhão-dourado seja uma espécie de difícil eliminação podemos
evitar a sua presença e dispersão:
Descarte a água de irrigação ou piscicultura no solo ou no mesmo corpo
hídrico onde ela foi captada, de preferência acima do ponto de captação.
Nunca descarte a água em outro rio, lago ou açude e nem na rede de
esgoto.
Descarte a água de criatório de alevinos, tanques de reprodução ou
qualquer água eu não seja proveniente da rede de abastamento de água
tratada ou de poço artesiano.
Descarte a água das iscas vivas em terra, longe dos rios, lagos e esgotos.

• Medidas Preventivas
Limpe os apetrechos de pesca com solução de água sanitária, caso for
utilizá-los em outros locais.

Lave o casco e outras partes do barco e do reboque com água sanitária a 5%
(20 litros de água sanitária a 20 litros de água).
Examine periodicamente os barcos e raspe as incrustações que encontrar
enterrando ao longe da água.
Procedimento de delastro de água de embarcações.
Retire a água acumulada nos barcos e faça o descarte em terra firme.

Nunca transporte alevinos ou peixes de um rio contaminado pelo mexilhão –
dourado para outro ambiente aquático.

Obrigado!
ABG ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
2018

