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Fotos: 

Acervo do CDA reúne m ateriais de estudos e 
projetos socioambientais

Alunos aprendem em atividade prática do pro-
jeto Nossas águas nossas vidas

Alunos plantam mudas no projeto Bosque de 
espécies arbóreas nativas do Alto Uruguai

Professores da rede pública participam do 
Programa de Formação de Educadores Ambi-
entais

Escola Menino Jesus, de Passo Fundo, visita 
o Horto Botânico



Q1: Título do projeto ambiental participante: Centro de Divulgação Ambiental da Usina  
Hidrelétrica Itá

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Consórcio Itá
Nome fantasia: Consórcio Itá
Setor de atuação: Energia
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 08/1995
Número de colaboradores: 3

Q4: Informações de contato:
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 1900
Bairro: Centro
Cidade: Itá
Estado: SC
CEP: 89760-000
Telefone com DDD: (49) 3458-8000

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Reginaldo de Oliveira
Cargo: Gerente Geral do Consórcio Itá
E-mail: oliveira.reginaldode@itasa.com.br
Telefone com DDD: (49) 3458-8022

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  sexta-feira, 7 de novembro de 2014 10:45:38sexta-feira, 7 de novembro de 2014 10:45:38
Última modificação:Última modificação:  quarta-feira, 12 de novembro de 2014 12:43:35quarta-feira, 12 de novembro de 2014 12:43:35
Tempo gasto:Tempo gasto:  Mais de um diaMais de um dia
Endereço IP:Endereço IP:  179.210.96.115179.210.96.115

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#122
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Reginaldo de Oliveira
Cargo: Gerente Geral do Consórcio Itá
E-mail: oliveira.reginaldode@itasa.com.br
Telefone com DDD: (49) 3458-8022

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 01/11/2001

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Não aplicável

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Remuneradas 10

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 480.000
Espécies 100

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Nunca houve parceiros que financeiramente apoiassem o CDA. Desde a criação o Centro é custeado e 
mantido unicamente pelo Consórcio Itá.

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não, o CDA foi uma iniciativa do Consórcio Itá para realizar seus programas de Educação Ambiental. O 
programa de Educação Ambiental, este sim, é uma condicionante de licenciamento ambiental da Usina 
Hidrelétrica Itá.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

Antes da construção da UHE Itá foi realizado o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que deu origem ao 
Relatório do Impacto Ambiental (RIMA), documento que apresenta os resultados dos estudos técnicos e 
científicos de avaliação de impacto ambiental numa linguagem de fácil compreensão. O RIMA foi elaborado 
pelo Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores (CNEC) e apresentado para apreciação da comunidade 
em 1990. As informações citadas abaixo são oriundas do RIMA:
“A região onde será implantado o empreendimento de Itá pode ser caracterizada como área de fragilidade 
natural, em função das características dos elementos que compõem a sua paisagem atual, como o relevo, a 
rede de drenagem, o clima, os ecossistemas, a ocupação humana e suas atividades.
Esse ambiente, que dá suporte a relações ecológicas e humanas tão íntimas, apresenta-se muito vulnerável 
a situações de desequilíbrio, devido a combinação de relevo muito acidentado, solos muito favoráveis à 
erosão e ocupação e uso intensivo da terra, mesmo que efetuado com preocupação conservacionista.
Da antiga cobertura florestal restam hoje fragmentos de mata ao longo dos vales encaixados dos rios e nas 
encostas mais íngremes que o homem não conseguiu ocupar, o que agrava o panorama de fragilidade 
ambiental.
[...] Atualmente, o que se verifica é o empobrecimento de comunidades animais em decorrência da drástica 
redução e alteração das matas. 
[...] No ambiente aquático, as características ecológicas e a qualidade das águas são reflexo das condições 
naturais, bem como das cargas de poluentes geradas pelas atividades humanas, que podem atingir ou são 
diretamente lançados nos rios.
Na área de influência da UHE Itá, as indústrias alimentícias, de celulose e os curtumes, são responsáveis por 
mais de 80% de toda a carga de poluentes orgânicos que chegam aos cursos d’água. 
[...] A prática da pequena pecuária, confinada e intensiva, gera dejetos em quantidade considerável, que 
contaminam virtualmente todos os córregos e riachos que drenam para os afluentes do rio Uruguai, em toda a 
Área da Influência, sendo a principal fonte de poluição da margem esquerda, já que não há indústrias 
importantes do lado gaúcho. 
Na zona rural, grande parte das fontes de abastecimento de água, principalmente os poços rasos ou 
“cacimba”, está contaminada por fezes humanas e animais, devido à falta de práticas sanitárias adequadas.
Nas cidades, os esgotos domésticos constituem um problema, pois nenhum município possui sistema 
adequado de tratamento. Os esgotos, em geral, são lançados diretamente nos pequenos cursos d’água 
através do sistema de drenagem pluvial.
Outro problema é o lixo. Embora exista coleta em todas as sedes, a sua disposição é inadequada, a céu 
aberto, formando os lixões.”

3 / 8

22º Prêmio Expressão de Ecologia (2014-2015)



Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

O envolvimento com as questões socioambientais da região da UHE Itá iniciou quando o corpo técnico da 
empresa Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. (Eletrosul) realizou uma pesquisa com a população dos 
municípios lindeiros para identificar as demandas da região. Esse primeiro contato com a comunidade foi 
essencial para que, desde o princípio, fosse construído um relacionamento de respeito entre os responsáveis 
pelo empreendimento e a sociedade. Nesse trabalho, os valores histórico-culturais da região foram 
mapeados e, em conjunto com a população, foram definidas as ações necessárias para sua preservação. 
Na mesma época, a Eletrosul desenvolveu um conjunto de medidas que, além de recompor os ecossistemas 
afetados com a implantação da usina, promoveu o desenvolvimento ambiental da região, por meio do uso 
racional dos recursos naturais, da rearticulação do território e da melhoria do nível de vida da população 
atingida. 
Diversos programas socioambientais foram implantados desde o princípio da UHE Itá, sempre reconhecendo 
a importância de soluções propostas a partir do diálogo. Com o propósito de preservar e compartilhar esse 
histórico com todos, bem como de dar continuidade ao compromisso socioambiental, difundir a Educação 
Ambiental e amenizar as atividades que possam, por ventura, degradar o meio ambiente local, o Consórcio 
Itá criou, em 2001, o CDA. 
Todas as atividades e estudos relacionados ao meio ambiente, à sociedade e às operações da UHE Itá são 
organizados e disponibilizados no Centro, estimulando e facilitando o envolvimento da comunidade com o 
meio e com a usina. A ampla atuação do CDA pode ser dividida nas seguintes áreas: acervo e exposições, 
projetos de extensão, Horto Botânico, visitações, palestras e parcerias. O funcionamento do Centro e das 
atividades é assegurado por uma equipe fixa de dez profissionais – sendo três empregados do Consórcio Itá 
e sete terceirizados – e uma estrutura composta por:
- Hall com exposição permanente de fotos das estruturas e da construção da UHE Itá, além de maquete da 
usina;
- Salão de exposição permanente dos estudos socioambientais executados pela UHE Itá;
- Acervo técnico com 23 programas ambientais;
- Sala de Pesquisa com microcomputador, TV e vídeo;
- Auditório com 72 lugares onde são ministradas palestras e projetados filmes referentes aos programas 
ambientais e processos operacionais da UHE Itá.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

1. Acervo e exposições

Os relatórios dos 23 programas sociais e ambientais desenvolvidos ficam disponíveis no acervo para a 
comunidade acessar e pesquisar. Na sala também há computadores com acesso à internet disponíveis para 
serem utilizados nas buscas. Já no salão de exposições, os programas socioambientais são apresentados em 
forma de resumos e evidências. 

2. Projetos de extensão

a. Faixa ciliar
O projeto foi criado em 2003 com o objetivo de sensibilizar a comunidade e contribuir para a conservação da 
vegetação ciliar de nascentes, rios, riachos e do lago da UHE Itá.  As atividades foram desenvolvidas em 60 
escolas, envolvendo diferentes tipos de ações, como palestras, plantio de mudas, premiações, elaboração de 
lista de propostas e vistorias. 

b. Nossas Águas Nossas Vidas
Ao identificar a necessidade de se trabalhar ainda mais a Educação Ambiental com foco no tema “água”, o 
CDA criou o projeto, em 2004, para difundir informações relacionadas ao tema, conscientizando e 
beneficiando as comunidades da área de abrangência do reservatório da UHE Itá. As atividades envolveram 
79 escolas com encontros e palestras, distribuição de gibis e manuais, coletas e análises da água, 
levantamento estatístico e apresentação de resultados. 

c. Ictiofauna: pontos de monitoramento 
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c. Ictiofauna: pontos de monitoramento 
Criado em 2005, o projeto teve duração de dois anos e envolveu 81 escolas. Em ambos os anos foram 
desenvolvidas uma série de ações com o propósito de informar e sensibilizar a comunidade sobre a 
importância da preservação dos pontos de desova e monitoramento dos peixes na área da UHE Itá. 

d. Bosque de Espécies Arbóreas Nativas do Alto Uruguai
Criado em 2006 e de caráter permanente, o projeto consiste na implantação e monitoramento de bosques 
com o intuito de proteger e multiplicar as espécies nativas da flora da região e criar um ambiente propício para 
aulas abertas das escolas da rede municipal e estadual da área de abrangência da UHE Itá.

e. As aventuras de Leo e Juju
Temas indispensáveis para a Educação Ambiental levantados de acordo com a realidade da região passaram 
a ser abordados de forma mais divertida em 113 escolas da área de abrangência da UHE Itá. Leo e Juju são 
os protagonistas dos vídeos e gibis que abordam assuntos socioambientais que depois são discutidos em 
palestras.

f. Programa de Formação de Educadores Ambientais (PFEA) 
Criado em 2009, o projeto de extensão foi desenvolvido para os professores da área de abrangência tanto da 
UHE Itá quanto da Usina Hidrelétrica Machadinho. Com caráter permanente, o PFEA tem como objetivo 
aprofundar os conhecimentos dos professores na área de Educação Ambiental a fim de que novas práticas 
pedagógicas sejam identificadas e aplicadas nas salas de aula. 

3. Horto Botânico

Localizado na comunidade da Linha Fátima, o Horto Botânico foi implantado em 1986 e, desde então, passou 
por três fases distintas. Nos primeiros anos, o Horto viabilizou a produção de mudas para a arborização da 
cidade nova de Itá. Já na segunda fase, a principal função era atender a manutenção das instalações dos 
alojamentos e a arborização das sedes dos núcleos realocados. Atualmente, em sua terceira fase, o Horto é 
utilizado para a produção das mudas utilizadas na recuperação de áreas degradadas, na implantação da faixa 
de vegetação ciliar do lago formado pela UHE Itá e para doações à comunidade. 

4. Trilha do Serelepe

Assuntos abordados na Educação Ambiental podem ser vivenciados e ensinados na prática na Trilha do 
Serelepe. A proposta é justamente possibilitar a observação de animais, habitats naturais e espécies de 
plantas de modo que os visitantes conheçam mais sobre a flora da região, se conscientizem e absorvam mais 
o que é ensinado em salas de aulas e palestras. A trilha possui 1.064 metros de extensão com pavimentação 
exclusiva para cadeirantes.

5. Visitações

Um dos eixos fundamentais do trabalho desenvolvido pelo CDA são as visitas, que atendem públicos e 
objetivos variados. Mediante agendamento, os grupos podem conhecer locais como o Centro, a UHE Itá, o 
Horto Botânico e a Trilha do Serelepe. Além de ser uma oportunidade para explorar as estruturas desses 
lugares, as visitas também contam com palestras, exibição de filmes e atividades práticas e técnicas. 

6. Palestras

Além das palestras que já estão inclusas nas demais atividades dos projetos geridos pelo CDA, também são 
oferecidos encontros no auditório do Centro ou nas escolas, associações e instituições dos municípios 
lindeiros. Os temas a serem discutidos podem variar conforme o interesse e a necessidade dos grupos, mas 
sempre são norteados pela Educação Ambiental.

7. Parcerias

Desde sua criação, o CDA sempre foi mantido unicamente pelo Consórcio Itá, sem financiamento ou apoio de 
empresas externas. Porém, em complemento às iniciativas próprias, o CDA também atua por meio de 
parcerias com outros projetos. As atividades são desenvolvidas com o intuito de atender demandas para a 
melhoria da qualidade de vida da comunidade e para a preservação do meio ambiente.
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melhoria da qualidade de vida da comunidade e para a preservação do meio ambiente.

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

- Estímulo e facilitação ao envolvimento da comunidade com o meio e com a UHE Itá; 
- Organização e disponibilização em acervo e exposições de todas as atividades e estudos relacionados ao 
meio ambiente, à sociedade e às operações da UHE Itá;
- Dez profissionais remunerados envolvidos exclusivamente com o CDA;
- Estrutura equipada com auditório, hall e salão de exposição, acervo técnico e sala de pesquisa;
- Mais de 480 mil pessoas atendidas pela equipe do CDA nas visitações;
- Palestras sobre Educação Ambiental realizadas no auditório do Centro ou nas escolas, associações e 
instituições dos municípios lindeiros;
- Horto Botânico com 2,25 hectares compostos por sementeiras, viveiro sombreado e estufa, área para 
produção de mudas nativas, galpões, escritório e área de vegetação nativa e de árvores frutíferas;
- Aproximadamente 100 espécies diferentes de árvores nativas da região do Alto Uruguai cultivadas no Horto 
Botânico, que tem capacidade de produção de 100 mil mudas por ano, já tendo produzido e distribuído mais 
de 1 milhão de mudas;
- Projetos de extensão que somam mais de 100 mil participantes, 124 palestras, 10.363 mudas plantadas, 
realização de 52 coletas e análises, produção de 20 vídeos e 47 gibis para a série “As aventuras de Leo e 
Juju”, implantação de 31 bosques e distribuição de 147.553 gibis, 1.904 manuais e cartilhas, 20.563 agendas, 
120 réguas de peixe, 7.949 calendários de mesa, 13.446 marcadores de texto, 164 pôsteres, 2.019 
camisetas, 3.019 quebra-cabeças, 2.592 jogos e 2.215 livros de tirinha;
- Colaboração com projetos de parceiros, como a distribuição de materiais didáticos e informativos, doação de 
mais de 2.200 mudas e 1,5 kg de sementes, prestação de auxílio técnico e publicação de 18 edições 
temáticas de gibis, envolvendo um total de mais de 3 mil estudantes e professores.

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 Dez profissionais envolvidos

exclusivamente com o CDA
Resultado 2 Mais de 480 mil pessoas atendidas pela

equipe do CDA nas visitações
Resultado 3 Horto Botânico com 2,25 hectares
Resultado 4 Aproximadamente 100 espécies diferentes

de árvores nativas da região do Alto
Uruguai cultivadas no Horto Botânico

Resultado 5 Horto Botânico com capacidade de
produção de 100 mil mudas por ano

Resultado 6 Mais de 1 milhão de mudas já produzidas e
distribuídas

Resultado 7 Mais de 100 mil participantes nos projetos
de extensão

Resultado 8 3 mil estudantes e professores envolvidos
nos projetos de parceiros

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

Criado em agosto de 1995, o Consórcio Itá é responsável pela Usina Hidrelétrica Itá (UHE Itá), localizada no 
rio Uruguai, na divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Atualmente, o Consórcio Itá é 
constituído por Tractebel Energia (39,5%) e Itá Energética S/A (60,5%) – que, por sua vez, é composta pelas 
empresas Tractebel Energia (48,75%), Companhia Siderúrgica Nacional (48,75%) e Companhia de Cimento 
Itambé (2,5%). 
Em operação desde julho de 2000, a usina tem 11 municípios na área de influência de seu reservatório: Itá, 
Concórdia, Alto Bela Vista, Arabutã, Ipira, Piratuba, Peritiba, em Santa Catarina, e Aratiba, Marcelino Ramos, 
Severiano de Almeida e Mariano Moro, no Rio Grande do Sul. Juntos, esses municípios abrigam uma 
população de, em média, 112 mil pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O empreendimento possui capacidade instalada de 1.450 MW, tendo gerado cerca de 7.476 GWh 
entre janeiro e outubro de 2014.
Certificada segundo as normas NBR ISO 9001 (Qualidade), NBR ISO 14001 (Meio Ambiente) e OHSAS 
18001 (Saúde e Segurança no Trabalho), a UHE Itá está de acordo com a Política de Preservação Ambiental 
presente em todos os projetos desenvolvidos pelo Consórcio e suas companhias afiliadas. O investimento e o 
comprometimento com ações de proteção ambiental são considerados prioridades na Política, que segue três 
linhas principais de atuação: conservação ambiental, administração do uso de bens patrimoniais e 
relacionamento com a sociedade. 
Nesse contexto, o Centro de Divulgação Ambiental da UHE Itá (CDA) foi criado em 2001 com a missão de 
realizar programas de Educação Ambiental para os municípios da área de influência da usina, além de 
divulgar e disponibilizar as informações referentes aos estudos socioambientais e as informações técnicas 
dos processos construtivos e operacionais da UHE Itá. O CDA foi estruturado de modo a realizar palestras, 
proporcionar visitas, auxiliar pesquisas e desenvolver projetos de extensão. Dessa forma, o Consórcio 
reafirma seu compromisso com a importância da preservação ambiental e da compreensão das interações 
entre o homem e o meio ambiente, fortalecendo, também, seu relacionamento com a comunidade, em 
especial com instituições educacionais.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Não divulgou nos últimos três anos

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a
divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s)
link(s) de acesso:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Não se aplica

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Não se aplica

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não se aplica

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Não se aplica
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