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RADA – USINA HIDRELÉTRICA DE ITUTINGA –  
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

APRESENTAÇÃO 

 

A Usina Hidrelétrica de Itutinga abrange os municípios de Itutinga e Nazareno/MG, 

empreendimento sob a responsabilidade da Companhia Geração e Transmissão S.A. – 

CEMIG GT. 

 

O presente Relatório de Avaliação do Desempenho Ambiental (RADA) da Usina 

Hidrelétrica de Itutinga apresenta os resultados dos controles ambientais e atividades 

sócio-ambientais desenvolvidas pela CEMIG durante a vigência da LO nº146/2006, com 

objetivo de avaliar a atual condição ambiental do empreendimento – UHE Itutinga, bem 

como a interferência positiva e/ou negativa sobre a área de influência da usina. 

 

OBJETIVO 

 

Esta avaliação do desempenho ambiental tem como objetivo apresentar subsídios ao 

órgão ambiental do Estado de Minas Gerais (SUPRAM-Varginha) para análise e emissão 

da renovação da Licença de Operação da UHE Itutinga. 
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RADA – USINA HIDRELÉTRICA DE ITUTINGA –  
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO AMBIENTAL – RADA 
 

USINAS HIDRELÉTRICAS 
 
1 – IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

RAZÃO SOCIAL: 

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

NOME COMERCIAL: 

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

 CNPJ (CGC/MF nº): 

06.981.176/0001-58 

Inscrição Estadual: 

062.322131.0098 

Endereço para correspondência (Rua, Av. Rod., BR; nº; compl.): 

RUA COMENDADOR JOSÉ ESTEVES, NO 40 – BAIRRO: CENTRO 

Município: LAVRAS Distrito: CEP: 37.200-000 

Caixa Postal: Endereço eletrônico: omoura@cemig.com.br 

Telefone: (35) 3829-2518 Fax: (35) 3829-2526 

 

2 – FICHA TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO: 

NOME: USINA HIDRELÉTRICA DE ITUTINGA 

ATIVIDADE: GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

CÓDIGO (DN COPAM N.º 74/04): E-02-01-1 

Endereço (Rua, Av., Nº): BR – 265, km 306 

Município: ITUTINGA Distrito: CEP: 36.390-000 

Telefone: (35) 3825-1327 Fax: (35) 3825-1328 Correio eletrônico: 

Localização do Empreendimento: 

Coordenadas geográficas 
(latitude/longitude) 

Coordenadas geográficas (X,Y) 

L G: - 21 M:17 S:37,33576 X:0539060 Y: 7645270 

N G: - 44 M:37 S:24,38484 Fonte: GARMIN - OREGON Ano: 2010 

Municípios:ITUTINGA E NAZARENO 

Margem direita: NAZARENO 

Margem esquerda: ITUTINGA 

Bacia Hidrográfica: PARANÁ 

Sub-bacia Hidrográfica:  RIO GRANDE 

Curso d’água: RIO GRANDE 

Distância da foz (km): 1000 KM - APROXIMADAMENTE 

Altitude(m): 869 
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CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

3 – LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Processo 

PA/COPAM/Nº 

Número do 

Certificado de 
LO 

Objeto do 
licenciamento 

Data de 
concessão 

Validade 

307/1991/003/2002 146 
Usina Hidrelétrica 

de Itutinga 
31/03/2006 31/03/2011 

Processo 

PA/COPAM/Nº 

Número do 

Certificado de 
LO 

Objeto do 
licenciamento 

Data de 
concessão 

Validade 

380/2000/002/2007 019 

Transporte 
rodoviário, no 
território mineiro 
de resíduos 

perigosos – Classe 
1 

12/02/2008 12/02/2012 

Data de início de funcionamento da atividade no local: 

 

A implantação da UHE Itutinga ocorreu em meados da década de 1950, uma iniciativa da 
CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais1 e da Companhia de Eletricidade Alto 
Rio Grande – CEARG, para o abastecimento de diversos tipos de usos da água, dentre 
eles a geração de energia elétrica. Inicialmente, previu-se a construção de 2 turbinas, 
sendo que a primeira máquina começou a operar (gerar) em fevereiro de 1955 e a 
segunda somente em julho do mesmo ano. 

 

Início de Operação 

• Gerador 1 – 11 de abril de 1955; 

• Gerador 2 – 24 de julho de 1955; 

• Gerador 3 – 17 de setembro de 1959; 

• Gerador 4 – 24 de abril de 1960. 

                                            
1 À época Centrais Elétricas de Minas Gerais. 
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RADA – USINA HIDRELÉTRICA DE ITUTINGA –  
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

4 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS – VIDE ANEXO A 

Responsável legal pelo empreendimento 

Nome: Fernando Augusto Campos 

Cargo: Superintendente 

Formação profissional: Engenheiro Mecânico Nº de registro:  CREA- 51800/D 

Telefone:  (31) 3506-4078 Fax: (31) 3506-4499 

Endereço eletrônico fcampos@cemig.com.br 

Responsável técnico pelo empreendimento 

Nome: Demétrio Alexandre Ferreira 

Cargo: Gerente 

Formação profissional: Engenheiro Mecânico Nº de registro:  54936/D MG 

Telefone: 35 3829-2501 Fax: 35 3829-2526 

Endereço eletrônico: demetrio@cemig.com.br 

Responsável pela área ambiental do empreendimento (quando houver) 

Nome: Enio Marcus Brandão Fonseca 

Cargo: Superintendente  

Formação profissional: Engenheiro Florestal Nº de registro: 31491/D MG 

Telefone: (31) 3506-4585 Fax: (31) 3506-3012 

Endereço eletrônico: enio@cemig.com.br 

Responsável técnico pela elaboração do RADA 

Nome: Marcela Cardoso Lisboa Pimenta 

Nº da ART (apresentar cópia no VIDE ANEXO A) 

Formação profissional: Bióloga Nº de registro: 030820/04-D 

Telefone: 31- 2555-8436 Fax: 31- 2555-8436 

Endereço eletrônico: marcela@totalmeioambiente.com.br 

Equipe técnica de elaboração do RADA 

Nome Formação Profissional Nº de 
Registro 

Nº ART 

(apresentar cópia 
no Anexo A) 

Marcela Cardoso Lisboa 
Pimenta 

Bióloga 030820/04-D  

Cláudia Daniella Costa Alves Geógrafa 86.266/D 40706662 

Claudia Michelle Correia 
Rocha 

Tecnóloga em Gestão 
Ambiental 

MG-118780/D  
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Assinaturas 

Responsável legal pelo empreendimento: 

Fernando Augusto 

 Campos 

  

Data:  25/10/2010 

Responsável técnico pelo empreendimento: 

                                                                               Demetrio 
Alexandre Ferreira 

 

Data:   25/10/2010 

Responsável pela área ambiental do empreendimento (se 
houver): 

                                                         Enio Marcus Brandão 
Fonseca 

 

Data:  25/10/2010 

Responsável técnico pela elaboração do RADA: 

 

 

Marcela Cardoso Lisboa Pimenta 

 

 

Cláudia Daniella Costa Alves 

 

 

Claudia Michelle Correia Rocha 

 

Data:  25/10/2010 
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RADA – USINA HIDRELÉTRICA DE ITUTINGA –  
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

5 – ATUALIZAÇÃO DE DADOS – VIDE ANEXO B 

5.1 Mão-de-obra: 

a) Número total de empregados da UHE: 

Produção: 20 Administrativo: 01 

b) Número total de trabalhadores terceirizados: 18 

5.2 Regime de Operação: 

Nº Turnos: 05 Horas/dia: 08 Dias/mês: 19 Meses/ano: 12 

5.3 Ampliação/modificação do empreendimento 

a) Houve ampliações ou modificações do empreendimento durante 
o período de validade da LO vincenda? 

SIM NÃO 

 X 

b) Caso positivo, apresentar no Anexo B uma descrição da ampliação/modificação 
ocorrida, enfatizando os aspectos ambientais inerentes. 

5.4 Potência e Energia 

Potência instalada (MW): 52 

Queda bruta (m): 30,00 

Queda líquida (m): 28,00 

Vazão nominal (m3/s): 213,00 m3/s 

Energia firme anual (MWmed): 28,00 

Fator de capacidade-Energia firme (%):  53,8 

Energia média anual (MWmed): 26,2    

Energia Assegurada  49 MW 

Potência garantida na ponta (MW):  52 MW 

Potência garantida fora da ponta (MW):  52 MW 

5.5 Dados Hidrometeorológicos 

Área de drenagem: 6.252,00 km2 

Vazão mínima média mensal: 75,00 m3/s 

Vazão mínima do registro histórico: 34 m3/s 

Vazão turbinada total: 213 m3/s 

Vazão mínima turbinada: 28 m3/s 

Vazão residual de jusante: 34 m3/s 

Vazão de contribuição no trecho da Barragem-Casa de Forças: 0,0 m³/s (bacia afogada) 

Vazão média de longo termo: 132 m3/s 

Precipitação média anual: 1.359,80 mm/ano 

Q 95% de permanência: 52 m3/s 

Q 7,10: 35,8 m3/s 

5.6. Arranjo Geral 

Descrição e planta do empreendimento em escala adequada. 

Vide Anexo B. 
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RADA – USINA HIDRELÉTRICA DE ITUTINGA –  
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

5.7 Reservatório 

NA’s de montante 

 

NA Máximo Maximorum (m): 887,00 

NA Máximo Normal (m):  886,00 (ver 
situações especiais no diagrama de 
operação) 

NA Mínimo (m): 880,00 

Áreas inundadas 

 

No NA Máximo Maximorum (km2): 1,72 

No NA Máximo Normal (km2): 1,55 

No NA Mínimo Normal (km2): 0,74 

  

NA’s de jusante 

 

NA Máximo Excepcional (m): 861,00 

NA Máximo Normal (m): 858,00 

NA Mínimo Normal (m): 855,00                                                                                                                               

Volumes 

 

Volume (hm3): 11,4 

Volume útil (hm3): 7,23 

Volume morto (hm3): 4,17 

Depleção máxima (m): 60 cm/dia 

Vida útil (anos):  55 anos 

Outras Informações 

Comprimento do reservatório (km): 1.911  

Largura média (km): 6,3 

5.8 Características Hidráulicas Vertedouro   

Curva COTA X DESCARGA 

♦ Sobrelevação para cheia centenária 

♦ Sobrelevação para cheia milenar 

 

O reservatório da UHE Itutinga opera a fio-d´’agua, sendo seu vertedor capaz de 
repassar para jusante as cheias defluentes do reservatório de Camargos, 
localizado a montante, sem produzir sobrelevação. O controle de cheias no alto rio 
Grande é feito através da alocação de volume de espera no reservatório de 
Camargos. 

5.9 Tomada D’água 

Características 

Tipo: Concreto/gravidade 

Número de vãos: 4 

Comprimento (m): 170,00 

Altura máxima (m): 15 

Largura (m): 51 

Cota da soleira: 876,00 
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CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

Comporta de Adução 

Tipo:  Gaveta 

Quantidade: 01 

Largura (m): Não tem informações 

Acionamento: Manual  

Altura (m): Não possui informações 

Peso Unitário (ton.): Não possui 
informações 

Grade 

Tipo:                   Não possui informações 

Quantidade:        Não possui informações 

Largura (m):       Não possui informações 

Acionamento:     Não possui informações 

Altura (m):          Não possui informações 

 

Comporta de Fundo  Não tem 

Tipo: 

Quantidade: 

Largura (m): 

Acionamento: 

Altura (m): 

Stoplog: Não Tem 

Tipo: 

Quantidade: 

Largura (m): 

Altura (m): 

 

5.10 - Descarregadores de Fundo :   Não tem 

Características 

Tipo:  

Comprimento (m): 

Cota de Instalação (m): 

Altura Máxima (m): 

Largura (m): 

Grade 

Quantidade: 

Comprimento (m): 

Altura (m): 

Comporta 

Tipo: Plana metálica 

Quantidade:  

Comprimento (m): 

Altura (m):  

 
5.11 Circuito de Baixa Pressão – Não tem 

Tipo: 

Seção: 

Largura/Diam.(m): 

Comprimento (m): 

Área da seção (m2): 

Altura (m): 

Espessura (mm): 

5.12 Chaminé de Equilíbrio/Câmara de Carga  – Não tem 

Características da Chaminé 

Tipo: 

Forma da seção: 

Altura (m): 

Área da seção (m2): 

Largura / Diâmetro (m): 

Características da Câmara de Carga 

Tipo: 

Número de vãos: 

Comprimento (m): 

Altura máxima (m): 

Largura (m): 
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5.13 Circuito de Alta Pressão  – Não tem 

Tipo: 

Seção: 

Largura / Diam. (m): 

Comprimento (m): 

Altura (m): 

Área da seção (m2): 

Espessura (mm): 

5.14 Casa de Força 

Características do Bloco das Unidades 

Tipo: Semi abrigada 

Comprimento dos blocos das unidades (m): Não possui informações 

Comprimento do bloco de montagem (m): Não possui informações 

Comprimento total (m): Não possui informações 

Largura da casa de força (m): 65,90 x 24,55 

Distância em relação ao barramento: Não possui informações 

Área de drenagem: Não possui informações 

5.15 Turbinas 

Tipo: Kaplan/Hélice 

Número de unidades: 4 

Queda líquida normal:  

1 - 2 – 29,56m 

3 - 4 – 29,87m 

Vazão nominal (m3/s):  

Vazão nominal unitária (m3/s):  

1 - 2 – 53m³/s 

3 - 4 – 63m³/s 

Potência nominal unitária (HP): 

1 - 2– 17.000,00 

3 – 4 –20.000,00 

Tipo de regulador:Eletro mecânico 

Tipo de válvula: Não possui informações 

Rendimento nominal (%): ~92 

Altura máxima de sucção (m): Não possui 
informações 

Vazão mínima operativa (%):Não possui 
informações 

Diâmetro nominal do rotor (m): Não possui 
informações 

Curva cota x descarga atual: Não possui 
informações 
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5.16 Geradores 

Tipo:  

Número de unidades: 4 

Potência nominal unitária (MW):  

1 – 12,5 MW;  

2 – 12,5 MW;  

3 – 14,0 MW; 

4 – 13,0 MW. 

Fator de potência (-): 0,9 

Potência nominal unitária (MVA): 

1 – 13,5 MVA;  

2 – 13,5 MVA;  

3 – 13,5 MVA;  

4 – 13,5 MVA. 

 

 

 

 

 

 

Freqüência nominal (Hz): 60 

Tensão nominal (KV): 6,8 

Rendimento nominal (%): 95% 

Rotação nominal (rpm): 225 

5.16 Linha de Transmissão e Subestação de Interligação 

Comprimento da LT (Km): 4,0 

Tensão de transmissão (KV): 138 

Tipo de estrutura: Pirâmide Simples 

Número de circuitos: 2 

SE de interligação: 2 

Concessionária: CEMIG 

5.17 Instalações de Abastecimento de Combustíveis 

 

Existem no empreendimento instalações enquadradas na Resolução CONAMA nº 
273/2000? 

(X) NÃO. 

(    ) SIM e estão adequadas aos requisitos da resolução. 

(  ) SIM, mas não estão adequadas aos requisitos da resolução. Apresentar, no Anexo B, 
proposta de cronograma para elaboração, apresentação à FEAM e execução de 
projeto visando às adequações necessárias. 

b) Caso as instalações existentes não estejam adequadas aos requisitos da resolução, 
apresentar no Anexo C proposta de cronograma para apresentação de projeto e 
implantação das adequações necessárias. 
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6 – PRODUÇÃO E GERAÇÃO DE RECURSOS – VIDE ANEXO D 

a) Energia efetivamente gerada anual no período de validade da LO 
b) Valor da compensação financeira - Total anual – Estado e Municípios 
c) ICMS recolhido – Total anual 
d) ICMS repassado ao município pelo critério Meio Ambiente, relativo às medidas 

mitigadoras e compensatórias adotadas pelo empreendedor. 
 

 

7 - ASPECTOS AMBIENTAIS – VIDE ANEXO E 

7.1 – Operação da Usina - Vide Anexo E no qual é apresentado o atendimento aos 
tópicos listados abaixo e o histórico de operação do empreendimento, bem como 
as curvas de permanência das vazões afluentes e defluentes ao reservatório. 

a) Descrição da regra operativa atual, considerando cheias e estiagem, com 
apresentação das vazões máximas e mínimas entre a barragem e casa de força e a 
jusante da casa de força. 

b) Estudo de oscilações de níveis d’água a jusante da casa de força, com 
levantamento atual dos usos e balanço disponibilidade x demanda. Apresentar as 
medidas de controle adotadas. 

c) Variação do NA do reservatório, com explicitação da depleção máxima e seus 
efeitos, considerando o uso e ocupação de suas margens e medidas de mitigação 
e/ou compensação adotadas. 

d) Curva de permanência das vazões afluentes e defluentes na ponta e fora de ponta, 
considerando todo o período de dados. 

e) Curva de permanência das vazões defluentes médias do intervalo de operação em 
ponta e fora de ponta para o período de estiagem. 

f) Informar os métodos adotados para medição das vazões afluentes ao reservatório e 
defluentes da usina. Caso não existam dispositivos de medição, apresentar projeto e 
cronograma para instalação. 

g) Descrever, detalhadamente, os procedimentos adotados para a operação das 
descargas de fundo e as medidas de controle implementadas, tendo em vista a 
manutenção da condição de qualidade das águas e seus usos de jusante. Não se 
aplica, pois não são realizadas neste empreendimento. 

h) Descrição do atual estágio de assoreamento do reservatório e reavaliação da vida 
útil adotada em projeto. 

i) Apresentação da atual curva x cota x área x volume 
j) Reavaliar o estudo de remanso considerando o atual estágio do assoreamento. 

7.2 – Área de Influência do Reservatório e Usina 

a) Avaliação sobre a implementação do Plano Diretor do Reservatório, considerando 
sua eficácia para garantia dos usos previstos. Caso inexistente, apresentar 
cronograma para sua elaboração. 
 

b) Descrição dos principais usos praticados e admitidos no reservatório 
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8 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL – VIDE ANEXO F 

8.1 – Monitoramento dos Aspectos de Qualidade das  

a) Apresentar consolidação e interpretação dos dados de monitoramento da qualidade 
das águas, obtidos durante a validade da LO, com caracterização dos pontos de 
coleta e indicação, inclusive cartográfica, da rede implantada. Estabelecer a relação 
entre o prognóstico obtido nos Estudos Ambientais na fase de Licença Prévia (LP) e 
a condição atual de qualidade das águas. 
 

b) Indicar os resultados das medidas ambientais adotadas e as eventualmente 
necessárias, a partir da evolução da condição de qualidade de águas do reservatório 
e dos trechos de vazão reduzida e restituída. Considerar, para fins de indicação das 
medidas corretivas de competência do concessionário, os efeitos da operação da 
usina (restrição verificada a jusante da usina e deplecionamento do reservatório). 
Avaliar, ainda, a eficiência dos dispositivos e programas de controle implantados 
pelo concessionário como medida mitigadora (por ex.: estação de tratamento de 
esgoto eventualmente implantada em vilas, povoados e cidades em razão da 
instalação da Usina, ações de vigilância sanitária e epidemiológica, medidas 
profiláticas adotadas, etc.). 

 
c) Descrever eventuais conflitos de uso verificados, avaliando eventuais prejuízos, com 

descrição das medidas adotadas.  
 
d) Identificar e caracterizar a origem das fontes de poluição (antrópica ou natural), caso 

seja constatada alterações na condição de qualidade da água. 
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8.2 – Monitoramento dos Aspectos Sócio-Econômicos – VIDE ANEXO F 

A avaliação da inserção do empreendimento na região deve ser tratada em termos 
da contribuição deste para a melhoria da qualidade de vida da população, desde a 
ótica da responsabilidade social do empreendedor e da sustentabilidade sócio-
ambiental local e regional.  

Considerando os diagnósticos, prognósticos e medidas mitigadoras e 
compensatórias contidos nos  Estudos Ambientais, que permitiram e sustentam o 
licenciamento ambiental da  Usina, e com base nos resultados das atividades de 
monitoramento desenvolvidas para a verificação, avaliação e eventuais correções 
dos efeitos sociais e  econômicos  derivados da implantação e operação do 
empreendimento, apresentar análise da evolução do quadro social e econômico da 
região de inserção do empreendimento, considerando a situação verificada antes da 
implantação da Usina e  aquela prevalente desde sua entrada em operação até o  
presente momento. Abordar, entre outros, os seguintes aspectos: 

a) Área de Influência – município (s) afetado (s), com destaque para cidades e 
povoados que tiveram sua dinâmica populacional e econômica alterada em 
decorrência de efeitos diretos ou indiretos da presença do empreendimento 
(núcleos relocados ou que funcionaram como pontos  de apoio às obras de 
construção da UHE, e, ainda, aqueles que, devido a outros fatores - como, por 
exemplo, deslocamento da população da Área Diretamente Afetada, relocação de 
trechos viários, etc. – sofreram processos de estagnação ou dinamização): 

• dinâmica populacional, condições de assentamento urbano e qualidade de vida,  
alterações na nucleação urbana original;  

• dinâmica econômica – comportamento da (s) economia (s) municipal (ais)  em 
função da perda de recursos naturais (terra, recursos minerais e paisagísticos), 
renúncia de produção agropecuária e desativação de estabelecimentos 
industriais e comerciais, bem como em função de benefícios propiciados pelo 
empreendimento como, por exemplo, implementação de atividades turísticas 
ligadas ao reservatório e seu entorno;  

• nível de emprego e renda (urbano e rural); 

• participação absoluta e relativa do incremento de receita propiciado pelo 
empreendimento na arrecadação municipal (novos impostos, compensação 
financeira); destaque para eventuais políticas sociais e investimentos em infra-
estrutura básica impulsionados pelo aumento de arrecadação;  

• aumento da despesa das administrações públicas municipal e estadual em 
função da manutenção de serviços de atendimento a necessidades criadas a 
partir  da inserção do empreendimento na área; 

• alterações das tradições culturais (eventos, festividades, artesanato, outras); 

• benefícios da geração de energia em nível local para os municípios e região de 
inserção do empreendimento em termos de qualidade da energia e dos serviços 
energéticos; índice de atendimento residencial – urbano e rural, industrial e 
comercial e  de atração de investimentos. 

 



                                
 

 

14 
 

RADA – USINA HIDRELÉTRICA DE ITUTINGA –  
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

 
b) Área Diretamente Afetada (propriedades / estabelecimentos do entorno do 

reservatório, do trecho de vazão reduzida e do trecho a jusante da casa de 
força), Área de Entorno (propriedades / estabelecimentos e povoados com os 
quais a ADA mantinha, à época de elaboração dos estudos ambientais, relação 
de dependência em termos culturais, sociais e econômicos) e áreas de 
reassentamento: 

 

b.1) Atividades Econômicas e Infra-Estrutura:  

- estrutura fundiária: concentração fundiária; vínculo legal com a propriedade; 
evolução patrimonial e do valor médio da propriedade ou estabelecimento 
produtivo; 

- uso e ocupação do solo: mapa atualizado de uso e ocupação do solo, incluindo 
processos erosivos; destacar as áreas com restrição de uso (entorno do 
reservatório, margens do trecho de vazão reduzida); 

- usos da água no curso hídrico aproveitado pela UHE: tipos de captação segundo 
finalidade, disponibilidade e demanda, condição de qualidade da água em 
relação ao tipo de uso;  

- atividades produtivas primárias  – avaliação da sustentabilidade econômica das 
propriedades/estabelecimentos/famílias e  verificação da ocorrência de 
reorientação econômica (subsistência versus comercial), destacando alterações 
significativas quanto a: objetivos da produção antes e depois da instalação do 
empreendimento e da implementação de programas, indicando possível 
aumento ou redução, alteração dos hábitos de plantio, pauta produtiva, área 
plantada, criações e rebanhos (segundo finalidade), volume e valor da produção, 
produtividade, recursos tecnológicos, irrigação, destino da produção, 
mecanismos de comercialização, renda, investimentos realizados; relações 
sociais de produção: parceria, meia, arrendamento, postos de trabalho 
permanentes e temporários; pesca: rendimento pesqueiro e número de pessoas 
envolvidas segundo finalidades de subsistência, complementação de renda, 
comercial; atividades produtivas secundárias (inclusive atividade extrativa 
mineral) e terciárias – avaliação do comportamento, considerando incremento / 
desativação de estabelecimentos; volume e valor de produção; abastecimento 
dos mercados locais; reflexos sobre renda e emprego;  atividades turísticas  e de 
recreação e lazer: equipamentos, serviços, renda, público, postos de trabalho, 
realização de investimentos,   inclusive pelo empreendedor; 

- infra-estrutura: índice de atendimento de energia elétrica; destinação do esgoto e 
lixo, caso vinculada às ações de saneamento básico e educação ambiental de 
responsabilidade do empreendedor impostas como condicionantes do 
licenciamento; 
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b.2) Aspectos Populacionais e Qualidade de Vida: 

- alterações significativas no número, padrão habitacional e na condição de 
ocupação dos domicílios (permanente, esporádica); 

- população total residente em caráter permanente: migração e sua causas; 
ocupação dos membros da família e sua inserção no mercado de trabalho; renda 
familiar; condições de  saúde; redirecionamento de demandas para novos 
centros locais de referência; atividades de lazer;  

- população não residente: relação com a propriedade/estabelecimento (atividades 
laborais desenvolvidas, período de ocupação – permanente, temporário); 

- organização social e política: organização interna da comunidade (coesão, 
conflitos, etc.), atuação de instituições representativas, participação da 
população nessas instituições, lideranças;  

- percepção da população quanto a benefícios, problemas e dificuldades  
relacionados à nova situação advinda da implantação e operação do 
empreendimento.  

Observações: 

 

1) para o trecho de vazão reduzida, deverão ser abordados todos os rebatimentos 
sobre as atividades econômicas e aspectos populacionais decorrentes da redução 
da disponibilidade do recurso hídrico, considerando: qualidade da água; condições e 
sistemas de acesso ao recurso hídrico; comportamento do  lençol freático – nível de 
produção das diferentes fontes de água e/ou retirada de água subterrânea, 
fertilidade do solo; 

2) para o trecho a jusante da casa de força, deverão ser abordados todos os 
rebatimentos sobre as atividades econômicas e aspectos populacionais decorrentes 
da variação diária de vazão, segundo seções batimétricas críticas definidas em 
função da ocorrência de acentuada elevação de nível ou da relevância dos usos da 
água ou dos usos e ocupação das margens; considerar, em especial, as 
interferências sobre as atividades econômicas desenvolvidas em várzeas ou 
dependentes do regime fluvial; 

3) para a área de remanso, considerar os efeitos dos deplecionamentos, das cheias e 
do assoreamento sobre as atividades econômicas, recreativas e turísticas e sobre a 
ocupação e permanência de famílias e benfeitorias no entorno do lago; 

4) a realização dos estudos deve contemplar a consulta formal  ao  poder público 
municipal e aos demais órgãos públicos atuantes na região de inserção do 
empreendimento, bem como às comunidades, produtores e famílias potencialmente 
expostos a interferências do empreendimento. 
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8.3 Monitoramento dos Aspectos Físicos e Bióticos – VIDE ANEXO F 

 

a) indicar as ações de monitoramento e controle de processos erosivos induzidos 
pelo deplecionamento do reservatório e pela operação da Usina identificando a 
eventual ocorrência de novos focos nas margens do lago e no trecho de jusante. 

b) descrever a situação atual das áreas recuperadas após a entrada em operação 
da Usina (bota-fora, canteiro de obras, jazidas e áreas de empréstimo). 
Apresentar relatório fotográfico “As Built”. 

c) descrever as ações de manutenção das vias de acesso implantadas em função 
da instalação e operação da Usina e descrever a situação atual. 

d) indicar as ações de monitoramento biológico desenvolvidas nas áreas de entorno 
e de influência da usina , destacando a avaliação dos programas de conservação 
executados, além de programas específicos desenvolvidos para a fauna e a flora 
às margens do reservatório; com relação a vegetação ciliar de entorno do lago, 
apresentar a quantificação das áreas de plantio com registro fotográfico. Apontar 
medidas de correção adotadas e/ou planejadas; 

e) indicar as ações de monitoramento biológico desenvolvidas no trecho de vazão 
reduzida  abordando as interferências sobre a vegetação e sua fauna associada, 
incluindo o estudo da ictiofauna considerando os efeitos da restrição de vazões 
naturais sobre o ecossistema aquático e terrestre. Apontar medidas de correção 
adotadas e/ou planejadas. 

f) no caso das medidas de compensação ambiental voltadas para o Meio Biótico 
informar o estágio atual de sua implementação. Para os empreendimentos que 
geraram a criação de Unidade de Conservação (UC), a empresa deverá informar 
sobre a manutenção e execução do   Plano de Manejo da referida Unidade, 
descrevendo  as ações desenvolvidas ao longo da L.O. Deverá também informar 
sobre o estágio de reconhecimento legal da UC, anexando  a publicação da 
Portaria (ou o diploma legal) que  instituiu a criação da mesma. 

g) apresentar resultados do monitoramento da icitofauna no reservatório; considerar 
a depleção diária do nível d’água decorrente da regra operativa; 

h) apresentar resultados do monitoramento da ictiofauna a jusante da casa de força, 
considerando as interferências da oscilação de nível d’água, decorrente da regra 
operativa, até o seu ponto limite. 

i) comprovar da eficiência e eficácia do mecanismo de transposição de peixe 
adotado e/ou monitoramento das ações de  manejo com vistas à conservação da 
ictiofauna. 
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9 – PASSIVOS AMBIENTAIS – VIDE ANEXO C 

9.1 Situação atual 

Apresentar, no Anexo C, a avaliação da situação atual dos passivos ambientais 
identificados no licenciamento anterior, incluindo a descrição das medidas de controle já 
adotadas e os resultados obtidos e/ou os projetos e ações ainda em curso. 

9.2 Passivos não declarados 

O empreendedor tem conhecimento sobre passivos ambientais existentes e que ainda 
não tenham sido notificados à FEAM? 

(X)  NÃO 

(  )  SIM. Apresentar no Anexo C a descrição desses passivos, bem como o prazo para 
apresentação de projeto e implantação das medidas corretivas e/ou mitigadoras 
pertinentes. 

 
 

10 – GERENCIAMENTO DE RISCOS – VIDE ANEXO G 

O empreendimento possui registro das situações de emergência ocorridas, com 
conseqüências para o meio ambiente? 

(X) NÃO 

(    ) SIM. Responder os itens 10.1 e 10.2. 

10.1 Histórico – NÃO SE APLICA 

Apresentar, no Anexo G, um relato de todas as situações de emergência nas unidades 
de geração ou nas unidades de tratamento/destinação de efluentes ou resíduos durante 
o período de vigência da LO, que tenham repercutido externamente ao empreendimento 
sobre os meios físico, biológico ou antrópico, contendo as seguintes informações: 

� descrição da ocorrência e da(s) unidade(s) afetada(s); 

� causas apuradas; 

� forma e tempo para detecção da ocorrência; 

� duração da ocorrência; 

� tempo de interrupção da operação da(s) unidade(s) afetada(s); 

� instituições informadas sobre a ocorrência; 

� descrição geral da(s) área(s) afetada(s); 

� identificação e quantificação dos danos ambientais causados; 

� procedimentos adotados para anular as causas da ocorrência; 

� procedimentos adotados para neutralizar ou atenuar os impactos sobre os meios 
físico, biótico ou antrópico; 

� destinação dos materiais de rescaldo e resíduos coletados na(s) área(s) afetada(s); 

� em caso de reincidência, especificar a(s) data(s) da(s) ocorrência(s) anteriormente 
registrada(s). 
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10.2 Avaliação das medidas implementadas – NÃO SE APLICA 

Apresentar, no Anexo G, uma avaliação sobre o desempenho da empresa na detecção 
e correção das situações de emergência relatadas anteriormente, bem como na 
identificação e mitigação dos impactos ambientais decorrentes. Se aplicável, destacar a 
sistematização de medidas preventivas e/ou planos de contingência estabelecidos em 
função dessas ocorrências. 

 
 
 

11 – MEDIDAS DE MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO 
AMBIENTAL – VIDE ANEXO H 

O empreendimento possui programas ou projetos voltados à melhoria do desempenho 
ambiental da atividade? 
 
(    ) NÃO 
 
(X) SIM. Descrever em linhas gerais, no Anexo H, os projetos e programas 

estabelecidos ou em andamento visando à melhoria contínua do desempenho 
ambiental global do empreendimento, tais como: 
♦ Implantação do sistema de gestão ambiental – SGA, segundo a NBR ISO 14.001 

ou outras normas similares; 
♦ Obtenção de certificação ambiental; 
♦ Adesão a códigos setoriais visando à melhoria da qualidade dos produtos, 

processos, qualidade ambiental, etc.; 
♦ Desenvolvimento de estudo de Análise do Ciclo de Vida de matérias-primas e 

produtos; 
♦ Definição e implementação de indicadores de desempenho ambiental; 
♦ Implementação de programas de educação ambiental; 
♦ Implementação de programas de conservação ambiental, etc. 

 
 

12 – RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE – VIDE ANEXO I 

O empreendimento possui programas de comunicação com a comunidade, programas 
ou projetos de cunho social? 

(    ) NÃO 

(X) SIM. Descrever em linhas gerais, no Anexo I, o tipo de relacionamento da empresa 
com a comunidade local do entorno do empreendimento, destacando mecanismos 
de comunicação externa, índice de reclamações, ações, programas e projetos de 
cunho social, etc. 
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13 – INVESTIMENTOS NA ÁREA AMBIENTAL – VIDE ANEXO J 

O empreendimento possui registro dos investimentos já realizados na área ambiental? 

(    ) NÃO 

(X) SIM.  Apresentar, no ANEXO J, dados consolidados de investimentos de capital e 
custeio em meio ambiente nas áreas de controle da poluição hídrica, atmosférica e do 
solo, gerenciamento de resíduos, gerenciamento de riscos e administração de meio 
ambiente, nos últimos 4 anos, em valores atualizados. Apresentar, de forma 
consolidada, a análise custo x benefício dos investimentos na área ambiental. 
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14 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LO – VIDE ANEXO K 

Preencher a tabela abaixo incluindo a descrição das condicionantes estabelecidas na(s) licença(s) anterior (es) e as datas reais de prorrogação e de cumprimento de 
cada uma delas, descrevendo sucintamente as justificativas, quando aplicável. (Máximo 3 linhas, fonte 10) 
 

Condicionante Prazo definido na LO Prorrogação Cumprimento Justificativa 
1 - Os aspectos de segurança 

relacionados à estabilidade da barragem 
e demais estruturas edificadas, são de 
responsabilidade exclusiva de seus 
projetistas e executores, não sendo, 

inclusive, objeto de análise pela FEAM, 
os projetos específicos de engenharia 
correspondentes, considerando suas 
atribuições técnicas e institucionais.  

 

- - Atendida 

Evidência de Atendimento: 
Laudo Técnico sobre UHE Itutinga - Avaliação 
do Comportamento das Estruturas Civis –  

Ano 2006  
 

Protocolo: R074436/2007 – 14/08/2007 
Anexo: K 1 

 

2 - Deverão ser executadas todas as 
ações relativas à fase de operação atual 
do empreendimento, conforme previsto 
no Relatório Ambiental para solicitação 

de obtenção de LOc. 
 

- - Atendida 

 
Evidência de Atendimento: 

 
Protocolo: R074436/2007 – 14/08/2007 

 Anexo: K 1 
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3 - Apresentar relatórios anuais de 
desenvolvimento de todas as atividades 
ambientais previstas para o primeiro ano 

de atual fase de operação do 
empreendimento. Para os projetos e 

ações que demandam acompanhamento 
específico, deverão ser observados os 
prazos constantes das condicionantes 
que se seguem. A partir do 2º ano de 

operação do empreendimento, até a fase 
da próxima Revalidação da Licença de 
Operação, os relatórios poderão ser 
apresentados a cada dois anos; sua 

consolidação deve constar 
explicitamente no Relatório de 
Desempenho Ambiental do 

Empreendimento – RADA exigido para 
sua revalidação. 

 

  Atendida 

 
Evidência de Atendimento: 

 
Protocolo: R074436/2007 – 14/08/2007 

 Anexo: K 1 
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4 -Comprovar o atendimento ao Artigo 36 
da Lei nº 9.985/2000 (Lei do SNUC), 
conforme a Nota Jurídica nº 671, de 21 
de dezembro de 2004, da Advocacia-
Geral do Estado, as quais tratam da 
Compensação Ambiental, em especial 
quanto à conclusão “i”, transcrita a 
seguir: “i) os empreendimentos 

implantados e em operação sem as 
respectivas licenças ambientais podem e 
devem ser convocados ao licenciamento 
pelo órgão ambiental competente, que 

deverá exigir o pagamento da 
compensação ambiental, como condição 
para a expedição da licença, caso se 

trate de empreendimento de significativo 
impacto ambiental, nos termos do Art. 36 

da Lei nº 9.985/2000”. 

90 dias Cancelada Cancelada 

Evidência: 
Página 3 do Parecer Técnico DIENE: 003/2006 

Anexo: K 2 
 

5 - Apresentar histórico de operação do 
empreendimento, bem assim as curvas 
de permanência das vazões afluentes e 
defluentes ao reservatório e avaliar os 
impactos ambientais nos usos da água 

no reservatório e a jusante do 
empreendimento e na estabilidade das 

encostas do reservatório. 
 

90 dias 30/04/2008 Atendida 

Evidência de Atendimento: 
 

Ofício ES/AM/2469/2007 -Protocolo 
R114186/2007 – Anexo K 3 

 
Parecer Único: 125/2007 - Anexo: K 4 

. 
 

6 – Apresentar projeto executivo de 
monitoramento contínuo no entorno do 
reservatório da UHE Itutinga. Incluir 

apresentação a esta FEAM de relatório 
técnico e fotográfico antes e após o 

período chuvoso. 
 

120 dias 30/04/2008 Atendida 

Evidência de Atendimento: 
 

Ofício ES/AM/2469/2007 -Protocolo 
R114186/2007 – Anexo K 3 

 
Parecer Único: 125/2007 - Anexo: K 4 
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7 – Apresentar um mapa geomorfológico 
em escala de detalhe com o 

mapeamento dos seguintes itens: 
hidrografia; formas deposicionais; formas 

erosivas a morfologia. 
 

90 dias 30/04/2008 Atendida 

Evidência de Atendimento: 
 

Ofício ES/AM/2469/2007 -Protocolo 
R114186/2007 – Anexo K 3 

 
Parecer Único: 125/2007 - Anexo: K 4 

 

8 – Atualizar dados relativos às 
atividades de mineração na área de 

entorno do reservatório; plotar em mapa 
topográfico em escala de detalhe. 

 

90 dias 30/04/2008 Atendida 

Evidência de Atendimento: 
 

Ofício ES/AM/2469/2007 -Protocolo 
R114186/2007 – Anexo K 3 

 
Parecer Único: 125/2007 - Anexo: K 4 

 
9 – Apresentar o Plano Ambiental de 
Conservação e Uso do Entorno de 

Reservatório do Empreendimento, com o 
objetivo de disciplinar a conservação, 
recuperação, regime de uso e limitação 
de ocupação de seu entorno, conforme 
determina a Resolução CONAMA nº 

302/2002, que é o instrumento legal que 
dispõe sobre parâmetros, definições e 
limites para as Áreas de Preservação 
Permanente de Reservatórios Artificiais. 

180 dias 30/04/2008 Atendida 

Evidência de Atendimento: 
 

O Plano Ambiental de Conservação e Uso do 
Entorno do Reservatório foi protocolado 
perante a FEAM na data de 28/04/2008 pela 
Empresa Vida Meio Ambiente. 
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15 – AVALIAÇÃO FINAL E PROPOSTAS – ANEXO L 

Com base em todas as informações contidas no RADA, apresentar no Anexo L a 
avaliação do desempenho ambiental geral do empreendimento, considerando, também, 
o cumprimento das condicionantes da LO e a proposição de medidas para melhoria 
ambiental da organização. 
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ANEXO A 
 
 
 
 
 
 
 

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA  
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Anexo A 1 – ART Marcela Cardoso Lisboa Pimenta 
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Anexo A 2 – ART Cláudia Daniella Costa Alves 
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Anexo A 3 – ART Claudia Michelle Correia Rocha 
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ANEXO B 
 
 
 
 
 
 

ATUALIZAÇÃO DE DADOS 
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5.6 – Descrição e Planta de localização e lay-out 

 

A usina de Itutinga possui uma estreita dependência com a UHE Camargos, localizada 

imediatamente à montante, distando apenas 5 km ao longo do rio Grande, conforme pode 

ser observado no Anexo B 1 – Mapa – RADA-A2-001. Este vínculo ameniza, 

consideravelmente, possíveis interferências ambientais no meio ambiente ou sobre o 

empreendimento que possam advir da UHE Itutinga, uma vez que a UHE Camargos 

funciona como uma barreira de regularização de vazão para o reservatório de Itutinga. 

 

A usina de Itutinga opera com uma variação de flutuação de nível de água (NA) de 

pequena magnitude, correspondendo a um pequeno deplecionamento, podendo essa 

característica operacional estar vinculada à regra operativa da UHE Camargos. Esse 

pequeno deplecionamento favorece a atual estabilidade das encostas voltadas para o 

reservatório de Itutinga. A seguir, estão dispostas as características do empreendimento 

à época de sua construção. 

 

A montagem da usina de Itutinga foi realizada pela Companhia Morrison Knudsen do 

Brasil S/A e teve como projetista a International Engineering de São Francisco/USA. Os 

equipamentos elétricos e mecânicos foram objeto de contratação junto à Westinghouse 

Electric International Co./USA, que forneceu o equipamento elétrico de sua fabricação e o 

equipamento hidráulico da S. Morgan Smith Co./USA. No que diz respeito ao período de 

construção, têm-se as seguintes características: 

 

• Em decorrência dos volumes de escavação e concreto e do curto prazo desejado 

para a execução da obra foram utilizados um canteiro mecanizado e um serviço 

de abastecimento eficiente para a construção da usina; 

 

A escavação feita para a UHE Itutinga apresentou os seguintes parâmetros: 

• Fundação: 80.000 m3 de rocha decomposta; 

• Canal: 60.000 m3 de rocha firme; 

• 20.000 m3 de rocha firme na pedreira e 150.000 m3 para a barragem de terra; 

• Perfurações ocorreram em até 12,0 m, com furos de 2-1/4”, com emprego de 

perfuratrizes de carreta; furos mais profundos ou furos especiais para obtenção de 

testemunhos foram praticados com sonda rotativa de brocas de diamante. Após a 

perfuração, seguia-se a lavagem dos furos com água e ar comprimido. Estes 
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eram, então, submetidos ao teste de água, utilizando-se pressões uma vez e meia 

superiores à futura pressão hidrostática máxima no local. 

 

Para tal, foram utilizados equipamentos modernos para a época, como escavadeiras 

trabalhando em conjunto com basculantes pesados, com capacidade de 15 toneladas, 

para o desmonte de rocha, e tratores com scraper ou vagão para a parte de terra; 

 

Características Básicas dos Equipamentos Atuais 

 

A UHE Itutinga (Foto 1) caracteriza-se, atualmente, como uma usina a fio d’água, com 

uma pequena capacidade de regularização. Portanto, o volume armazenado é suficiente 

somente para as descargas diárias. 

 

 

Foto 1 – Vista geral do barramento da UHE Itutinga. 

 

O barramento é constituído de dois corpos distintos, construídos em concreto e terra, 

localizados na margem direita e esquerda do rio Grande, respectivamente. A barragem 

de concreto da margem direita (Foto 2) tem uma extensão de vertedor livre de 246,50 

metros e uma altura máxima, sobre as fundações, de 23,00 metros com cinco comportas 

de crista tipo setor. Cada comporta tem as seguintes dimensões: (10,5 x 6,0) m2. 
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Foto 2 – Barragem de concreto – margem direita. 

 

Quanto à barragem feita de terra, localizada na margem esquerda do rio Grande (Foto 3), 

é do tipo homogêneo, construída com o corpo em argila laterítica, talude montante de 

3.5:1 e talude de jusante de 3:1, largura de 5,0 metros no coroamento. Além disso, possui 

um enrocamento de proteção a montante e um filtro de brita e areia a jusante. Ainda ao 

longo da margem esquerda, há um canal escavado em rocha, cuja tomada d’água situa-

se entre os dois referidos corpos das barragens; uma câmara de carga, a partir da qual 

estão montados os tubos forçados que interligam as turbinas instaladas à casa de força. 

 

 

Foto 3 – Barramento de terra margem esquerda. 

 

Quando da implantação do empreendimento, foi formado um reservatório de 11.000.000 

m3 (Foto 4), dos quais cerca de 60% seriam volume útil para geração de energia elétrica. 

A superfície do reservatório é de aproximadamente 1,64 km2.  
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Foto 4 - Vista parcial do reservatório a partir da barragem 

 

O canal de adução (Foto 5), situado ao longo da margem esquerda, tem 150 metros de 

comprimento por 30 metros de largura e capacidade para alimentar, em condições 

adequadas, quatro turbinas (Foto 6) por meio de quatro tubulações (Foto 7) de aço com 

4,20 metros de diâmetro e cerca de 50 metros de extensão cada uma. No anexo B 1 são 

apresentados os mapas RADA-A2-002 e RADA-A3-003 e as imagens do Google Earth 

que contemplam o detalhamento do barramento e do reservatório atual. 

 

 

Foto 5 – Canal de adução. 
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Foto 6 – Vista geral das 4 turbinas 

 

 

 

Foto 7 – Tubulações de adução. 
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Anexo B 1 – Mapa - RADA-A2-001, RADA-A2-002 e RADA-A3-003 e Imagens do 
Google Earth. 
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Imagem 1 – Vista Geral do Empreendimento UHE Itutinga. 
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Imagem 1 – Vista Geral do Viveiro de Mudas e Piscicultura da UHE Itutinga. 
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ANEXO C  
 
 
 
 
 
 

 PASSIVOS AMBIENTAIS 
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9.1 Situação atual 
 
No Plano de Controle Ambiental da UHE Itutinga (2003), os passivos ambientais 

apontados referentes às condições de operação da usina são apresentados no Quadro 1 

a seguir: 

 
Quadro 1 – Passivos Ambientais 

 

Aspectos 
Considerados 

Principais 
Variáveis 
Ambientais 

Situação Atual 
Principais 

Interferências 
Identificadas 

Passivo 
Ambiental 

Avaliação 

Condição de 
Operação  

Limpeza da 
tomada d’água 

As grades são 
limpas 

freqüentemente 

Entupimento das 
grades 

Destino 
inadequado  do 
material gradeado 

Pouco 
expressivo 

Risco de 
inundação de 
óleo, explosão e 

incêndios 

__ __ __ 
Pouco 

expressivo 

Esgotamento 
sanitário 

Ausência de 
estação de 
tratamento 

Comprometimento 
da qualidade das 

águas 

Comprometiment
o da qualidade 
das águas 

Pouco 
expressivo 

 
A seguir são apresentadas as ações adotadas pela CEMIG com objetivo de mitigar os 

impactos da operação da UHE Itutinga. 

 
1 - Elaboração de Procedimento para Atendimento a Emergências 
 

Elaboração de 12 Procedimentos para Atendimento a Emergências - PAE, resultado de 

estudos e avaliações da planta junto ao seu corpo técnico de especialistas do assunto, 

cujas ações e procedimentos devam ser tomadas caso ocorram os seguintes acidentes: 

 

• Presença de óleo no poço de drenagem da usina; 

• Presença de óleo no poço da turbina; 

• Vazamento de óleo na subestação; 

• Vazamento de óleo em outras áreas; 

• Mortandade de peixes; 

• Fechamento de comportas; 

• Inundações; 

• Vazamento de solução de baterias; 

• Incêndios; 

• Explosão em equipamentos elétricos com óleo isolante; 

• Rompimento de tubulação forçada; 

• Rompimento da barragem; 
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• Invasão das margens do reservatório; 

• Acidentes com transporte de cargas perigosas; 

• Ações de terceiros que possam ocasionar danos ao meio ambiente; 

• Constatação de animais ou pessoas mortas na barragem. 

No caso de constatação de animais ou pessoas mortas na barragem, a equipe de 

segurança da UHE Itutinga, além de seguir os PAE’s 05 e 06 (quando aplicáveis), deverá 

seguir o Procedimento Operacional -PO-601 - Resgate de cadáveres de animais nos 

reservatórios. 

Os 12 PAE’s elaborados para a UHE Itutinga visam estabelecer medidas e 

comportamentos a serem adotados por todo o pessoal direto e indireto da Usina, em 

situações de emergência. 

 

Os procedimentos adotados na UHE Itutinga buscam de modo geral: 

 

a) Minimizar impactos causados por eventos de significativo impacto: 

 

• Salvar vidas humanas e prevenir danos pessoais; 

• Controlar pânico e orientar pessoas; 

• Minimizar danos ambientais, patrimoniais e à imagem da empresa. 

 

 

b) Garantir pronta ação pós-sinistro, para corrigir e/ou recuperar os impactos gerados: 

 

• Possibilitar as ações de salvamento e prestações de primeiros socorros em 

casos de emergência; 

• Garantir o combate imediato em casos de incêndios, o qual será feito pelo 

pessoal treinado das áreas, que compõem a Brigada de Emergência, bem 

como a convocação de reforços para a complementação dos trabalhos; 

• Manter a coordenação, ordem e segurança necessárias durante as operações 

envolvendo emergências. 

 

A fim de tornar o procedimento útil e eficiente em todas as situações de emergência, é 

fundamental que todos os envolvidos estejam familiarizados com o seu conteúdo e 

objetivos. A eficácia deste procedimento somente pode ser alcançada através da 

familiarização e treinamento formal regular. 

A seguir são apresentados os 12 (doze) procedimentos. 
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PAE Nº: MG/CS – 01 – Incêndio Industrial 

DATA: 22/03/10 Página: 1 de 2

Item O que fazer Quem

1
Atacar com o extintor de incêndio apropriado 
caso seja um pequeno foco

Empregado 
que detectou o 
incidente

2 Avisar operador da sala de controle
Empregado 
que detectou o 
incidente

3 Acionar sinal de alarme. Operador 

Deslocar-se à Sala de Controle Brigadistas

Abrir os portões de acessos das Usinas de 
Itutinga e Camargos ao escutar o alarme de 
emergência

Vigilantes

5 Repassar informações para  BI Operador 

Indicar o coordenador do atendimento Brigadistas

Executar as manobras de isolamento dos 
equipamentos e manobras de acionamento dos 
equipamentos de combate a incêndio.

Operador 

Coordenar atendimento.
Coordenador 
do 
atendimento

Avisar ao Supervisor do polo de Itutinga Operador 

8
Reconhecer local, definir materiais e método de 
combate

Coordenador 
do 
atendimento

9
Avaliar o nível de segurança do local e gerenciar 
os riscos

Coordenador 
do 
atendimento

10 Efetuar combate ao incêndio. Brigadistas

11
Caso julgar necessário, solicitar ao operador 
que acione o Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais

Coordenador 
do 
atendimento

12
Caso solicitado, acionar o Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais

Operador 

13 Efetuar rescaldo Brigadistas

14
Preencher relatório de atendimento a 
emergência

Coordenador 
da BI

Por telefone discando 351, fornecendo as 
seguintes informações:                             
Incidente, local, e n◦ de vítimas.

4

De acordo com treinamentos.

6

Agindo de maneira rápida sem comprometer a 
segurança.

De acordo com treinamentos.

Área de perigo: Incêndio na área industrial e escritórios.

Organizando e distribuindo as ações 

7

Como

informando todos os detalhes conhecidos 
sobre o incidente ao coordenador da BI ou ao 
1° brigadista a chegar.

Riscos associados: Explosão e derramamento de óleo.

Utilizando extintor de incêndio apropriado para 
o tipo de combustível e local

PAE Nº: MG/CS - 01
Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE

Coordenador: Coordenador da Brigada de Incêndio.

Aspecto: Vide planilha Impacto: Vide planilha

Risco: Vide planilhaFator de risco: Vide planilha

Título: Incêndio Industrial

Através da botoeira na sala de controle com 
padrão de toque: Acionamento de 10s e 
intervalo de 10s, totalizando três ciclos.

Através do comando de abertura

No caso de ausência do coordenador da BI, 
escolhendo um coordenador entre os 
brigadistas presentes.

De acordo com treinamentos.

Preenchendo formulário próprio

Por telefone:SIT 307 ou celular 35 9915-5436

Através dos meios de comunicação 
disponíveis.

Através do telefone 193

Dirigindo-se até o local do incidente e reunindo-
se com a brigada

Eliminando ou controlando os riscos à 
segurança dos envolvidos.
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Data: 22/03/10 Página: 2 de 2

Cuidados ou ações envolvendo terceiros: Contactar corpo de bombeiros em caso de necessidade.

Observações: Este procedimento deverá ser aplicado em incêndio de pequenas proporções, ou em caso de apoio ao 
Corpo de Bombeiros Militar.O grupo ideal para combate, deverá ser formado por no mínimo três brigadistas mais o 
líder com um rádio. A verificação do efetivo, dos equipamentos e dos recursos necessários ao combate deve ser 
prioritária e é de responsabilidade do coordenador da BI
Antes do início do combate deverão ser determinadas as rotas de fuga pelo líder.Ataque Direto: Consiste em combater as chamas diretamente no perímetro do incêndio. Para isso, utilizam-se, de 
acordo com a classe do incêndio, extintores, hidrantes, caminhão-pipa, ferramentas agrícolas, abafadores e bombas 
costais de acordo com a classe do incêndio. O método de ataque direto deverá ser utilizado quando o fogo não é 
muito violento, permitindo que os brigadistas se aproximem da linha de fogo e também quando o incêndio não está se 
espalhando rapidamente.

Rescaldo: É quando se elimina todos os riscos de reignição do incêndio. É uma fase trabalhosa, porém, é a única 
maneira capaz de garantir que o incêndio foi extinto e que não tem mais riscos de reignição. Deve-se seguir todas as 
etapas abaixo:
§ Eliminar toda a fonte de calor do perímetro do incêndio;
§ Extinguir focos esparsos;
§ Espalhar todo o material incandescente que não puder ser extinto com água ou terra dentro do perímetro (se for o 
caso enterrá-lo); 
§ Caminhar por todo o perímetro onde se deu o incêndio e ter certeza de que foi extinto;

Orientações para limpeza da área e destinação de resíduos: Efetuar limpeza dos equipamentos utilizados 
durante o combate e enchimento do caminhão pipa.

Elaborado por: Saulo Fábio Braga - BI-UHIT Aprovado por: Lázaro Antônio de Paula Rodrigues

Recursos necessários:  Capacete, balaclava, óculos de proteção, luvas, botas, uniforme, rádio, bolsa de primeiros 
socorros, extintores, cordas, bomba costal, abafadores, caminhão-pipa, mangueiras, divisores, difusores.

Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE
PAE Nº: MG/CS_01

Informações sobre materiais perigosos: As classes de incêndio são determinadas de acordo com o tipo de 
combustível e se dividem em: A - Madeira, plástico, pneu, tecidos, enfim, todos os sólidos; B - Óleos, inflamáveis 
líquidos e gasosos; C - Todo equipamento energizado: rede elétrica, computadores, aparelhos de solda elétrica, 
quando deligados da rede são de classe A, exceto, os que acumulam energia elétrica: TV, transformadores, 
computadores; D - São os pirofóricos: magnésio, titânio, pó de alumínio, potássio.

Contatos necessários: Ramal de emergência - 351; Corpo de bombeiros - 193
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PAE Nº: MG/CS – 02 – Incêndio Florestal 

DATA: 22/03/10 Página: 1 de 2

Item O que fazer Quem

1 Avisar operador da sala de controle
Empregado que 
detectou o 
incidente

2 Acionar sinal de alarme. Operador 

Deslocar-se à Sala de Controle Brigadistas

Abrir os portões de acessos das 
Usinas de Itutinga e Camargos ao 
escutar o alarme de emergência

Vigilantes

4 Repassar informações para  BI Operador 

Indicar o coordenador do atendimento Brigadistas

Avisar ao Supervisor do polo de 
Itutinga 

Operador 

6 Coordenar atendimento.
Coordenador do 
atendimento

7
Reconhecer local, definir materiais e 
método de combate

Coordenador do 
atendimento

8
Avaliar o nível de segurança do local e 
gerenciar os riscos

Coordenador do 
atendimento

9 Efetuar combate ao incêndio. Brigadistas

10
Caso julgar necessário, solicitar ao 
operador que acione o Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais

Coordenador do 
atendimento

11
Caso solicitado, acionar o Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais

Operador 

12 Efetuar rescaldo Brigadistas

13
Preencher relatório de atendimento a 
emergência

Coordenador da 
BI

Por telefone:SIT 307 ou celular 35 9915-5436

Título: Incêndio florestal

PAE Nº: MG/CS - 02
Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE

Coordenador: Coordenador da Brigada de Incêndio.

Organizando e distribuindo as ações 

Como
Por telefone discando 351, fornecendo as 
seguintes informações:                             
Incidente, local, e n◦ de vítimas.

Aspecto: Vide planilha Impacto: Vide planilha

Dirigindo-se até o local do incidente e reunindo-se 
com a brigada

Área de perigo: Área de abrangência da UHIT e UHCM e entorno.
Fator de risco: Vide planilha

Riscos associados: Incêndio na vila residencial,viveiro de mudas, e piscicultura.

Risco: Vide planilha

De acordo com treinamentos.

Através da botoeira na sala de controle com 
padrão de toque: Acionamento de 10s e intervalo 
de 10s, totalizando três ciclos.

De acordo com treinamentos.

3
Através do comando de abertura

Recursos necessários:  Capacete, balaclava, óculos de proteção, luvas, botas, uniforme, rádio, bolsa de 
primeiros socorros, cordas, bomba costal, abafadores, caminhão-pipa, mangueiras, divisore, difusores, enxadas, 
aceiro químico. 

5

Informando todos os detalhes conhecidos sobre o 
incidente ao coordenador da BI ou ao 1° brigadista 
a chegar. 

No caso de ausência do coordenador da BI, 
escolhendo um coordenador entre os brigadistas 
presentes.

De acordo com treinamentos.

Eliminando ou controlando os riscos à segurança 
dos envolvidos.

Através dos meios de comunicação disponíveis.

Através do telefone 193

Contatos necessários: Ramal de emergência - 351; Corpo de bombeiros - 193

Preenchendo formulário próprio
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Ataque Direto: Consiste em combater as chamas diretamente no perímetro do incêndio. Para isso, utilizam-se o 
caminhão-pipa, ferramentas agrícolas, abafadores e bombas costais.O método de ataque direto deverá ser 
utilizado quando o fogo não é muito violento, permitindo que os brigadistas se aproximem da linha de fogo e 
também quando o incêndio não esta se espalhado rapidamente.

Elaborado por: Saulo Fábio Braga - BI-UHIT Aprovado por: Lázaro Antônio de Paula Rodrigues

Ataque Indireto: Consiste em combater o fogo a alguma distância do seu perímetro. Este método deverá ser 
utilizado quando o fogo é de grande intensidade ou está se movendo rapidamente. Neste método faz-se um aceiro 
físico ou químico, ou se utiliza de uma barreira natural, e a partir do aceiro pode ser feito o fogo de encontro. 
Nota: O fogo de encontro só é recomendado no caso de haver um apoio da equipe do Corpo de 
Bombeiros Militar devido exigir uma boa técnica de combate em mata.

Rescaldo: É quando se elimina todos os riscos de reignição do incêndio. É uma fase trabalhosa, porém, é a 
única maneira capaz de garantir que o incêndio foi extinto e que não tem mais riscos de reignição. Deve seguir 
todas as etapas abaixo:
§ Caminhar por todo o perímetro onde se deu o incêndio e ter certeza de que foi extinto;
§ Eliminar toda a fonte de calor do perímetro do incêndio;
§ Ter certeza de que o aceiro esta limpo;
§ Cortar ou apagar com água troncos que possam soltar faíscas além do aceiro;
§ Extinguir focos esparsos;
§ Espalhar todo o material incandescente que não puder ser extinto com água ou terra dentro do perímetro (se for 
o caso enterrá-lo);
§ Colocar todo o material roliço em posição que não possa rolar e ultrapassar o aceiro.

Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE

Observações: Este procedimento deverá ser aplicado em incêndio de pequenas proporções ou em apoio ao 
Corpo de Bombeiros Militar. O grupo ideal para combate deverá ser formado por no mínimo três brigadistas mais 
o líder com um rádio, ao qual cabe o controle do grupo. A verificação do efetivo, dos equipamentos e dos recursos 
necessários ao combate deve ser prioritária e é de responsabilidade do chefe do BI. O combate deverá ser 
iniciado o mais rápido possível e ininterruptamente até a sua total extinção.
Para a extinção do incêndio na mata, há dois métodos que podem ser empregados isoladamente ou em conjunto: 
Ataques direto e indireto.

Cuidados ou ações envolvendo terceiros: Contactar corpo de Bombeiros em caso de emergência que a BI 
julgar necessário.

PAE Nº: MG/CS - 02

Orientações para limpeza da área e destinação de resíduos: Efetuar limpeza dos equipamentos utilizados 
durante o combate e enchimento do caminhão pipa.

Informações sobre materiais perigosos: As classes de incêndio são determinadas de acordo com o tipo de 
combustível e se dividem em: A - Madeira, plástico, pneu, tecidos, enfim, todos os sólidos; B - Óleos, inflamáveis 
líquidos e gasosos; C - Todo equipamento energizado: rede elétrica, computadores, aparelhos de solda elétrica, 
quando desligados da rede são de classe A, exceto, os que acumulam energia elétrica: TV, transformadores, 
computadores; D - São os pirofóricos: magnésio, titânio, pó de alumínio, potássio.
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PAE Nº: MG/CS – 03 – Choque Elétrico 

Data: 22/03/10 Página: 1 de 2

Item O que fazer Quem

1 Avisar operador da sala de controle
Empregado 
que detectou o 
incidente

2 Acionar sinal de alarme. Operador 

Deslocar-se à Sala de Controle Brigadistas

Abrir os portões de acessos das Usinas de 
Itutinga e Camargos ao escutar o alarme 
de emergência

Vigilantes

4 Repassar informações para  BI Operador 

Desligar fonte de energia Operador 

Indicar o coordenador do atendimento Brigadistas

Coordenar atendimento.
Coordenador 
do 
atendimento

Avisar ao Supervisor do polo de Itutinga Operador 

7
Reconhecer local, definir materiais e 
método de combate

Coordenador 
do 
atendimento

8
Avaliar o nível de segurança do local e 
gerenciar os riscos

Coordenador 
do 
atendimento

9
Verificar sinais vitais e iniciar as manobras 
de reanimação cardiorespiratórias, se 
necessário.

Coordenador 
do 
atendimento e 
brigadistas

10 Tratar queimaduras

Coordenador 
do 
atendimento e 
brigadistas

11 Encaminhar a vítima para o hospital. Brigadistas

12
Preencher relatório de atendimento a 
emergência

Coordenador 
da BI

Como
Por telefone discando 351, fornecendo as 
seguintes informações:                             
Incidente, local, e n◦ de vítimas.

Através do comando de abertura

PAE Nº: MG/CS_03
Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE

Coordenador: Coordenador da Brigada de Incêndio.

Aspecto: Vide planilha Impacto: Vide planilha

Título: Choque elétrico

Fator de risco: Vide planilha

Riscos associados: Curto circuito, explosão.

Risco: Vide planilha
Área de perigo: Área de abrangência da UHIT e UHCM.

Preenchendo formulário próprio

No caso de ausência do coordenador da BI, 
escolhendo um coordenador entre os brigadistas 
presentes.

Informando todos os detalhes conhecidos sobre o 
incidente ao coordenador da BI ou ao 1° 
brigadista a chegar. 

Através da botoeira na sala de controle com 
padrão de toque: Acionamento de 10s e intervalo 
de 10s, totalizando três ciclos.

De acordo com treinamentos.

3

Dirigindo-se até o local do incidente e reunindo-se 
com a brigada

Utilizando a ambulância da Usina ou do Sistema 
de Saúde do Município. Tel: 3825-1230/1096

De acordo com treinamentos.

De acordo com treinamentos.

Eliminando ou controlando os riscos à segurança 
dos envolvidos.

5

Utilizando a Unidade de Treinamento

Por telefone:SIT 307 ou celular 35 9915-5436

6

Recursos necessários: Kits de primeiros socorros, maca para transporte  e ambulância.

Contatos necessários: Ramal de emergência - 351; Corpo de bombeiros - 193; Sist.Saúde Mun. - 3825-1230/1096

Orientações para limpeza da área e destinação de resíduos: Os resíduos de materiais utilizados no 
atendimento devem ser recolhidos e descartados adequadamente.

Organizando e distribuindo as ações 
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Reanimação Cardio Pulmonar Cerebral:                                                                                                          
1. Coloque a vítima deitada de costas no chão ou em outra superfície rígida (nunca sobre colchão ou sofá);                
2. Afrouxe suas roupas, deixando livres pescoço, tórax e abdomen;                                                                                                                        
3. Desobstrua as vias aéreas superiores (boca e garganta), retirando corpos estranhos e secreções e puxando a 
língua; 
4. Incline a cabeça da vítima para trás, suspendendo-a com uma das mãos na nuca e a outra na testa. 
Muitas vezes esta manobra é suficiente para restabelecer a respiração, pois deixa livre a passagem do ar para os 
pulmões;                                                                                                                                                        
5. Inicie a manobra de RCPC (Reanimação Cardio Pulmonar Cerebral);                                                                                                                              
6. Efetue 02 inflações boca a boca ou boca a máscara e Execute 30 compressões torácicas;                                                                                 
7. Repita durante 05 ciclos;                                                                                                                                  
8. Caso a vítima não reaja, reinicie o ciclo, até a vítima reagir, ou até a chegada de socorro adequado;                                                                
OBS:                                                                                                                                                                                                                                       
1. Em adolescentes, a pressão no tórax deve ser feita cuidadosamente com apenas uma das mãos;                                                                             
2. Em crianças ou bebês, use apenas os dedos médios e indicadores a fim de evitar fraturas no esterno ou nas 
costelas;                                                                                                                                                                                                                      
3. Havendo revezamento de socorristas, o ritmo não deve ser alterado.

Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE
PAE Nº: MG/CS_03

Tratar ferimentos: 
1. Queimaduras:Resfriar a queimadura com soro fisiológico ou água limpa,não retirar material grudado, proteger 
com gase úmida. 
2. Cortes: Estancar hemorragia e proteger com gases e faixas; não substituir gazes encharcadas, colocar outra 
por cima.
3. Fraturas: Com a mínima movimentação da parte fraturada, imobilizar com talas e faixas.

Elaborado por: Saulo Fábio Braga - BI-UHIT Aprovado por: Lázaro Antônio de Paula Rodrigues  
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PAE Nº: MG/CS_04 – Resgate em Altura 

Data: 22/03/10 Página: 1 de 2

Item O que fazer Quem

1 Avisar operador da sala de controle
Empregado 
que detectou o 
incidente

2 Acionar sinal de alarme. Operador 

Deslocar-se à Sala de Controle Brigadistas

Abrir os portões de acessos das Usinas de 
Itutinga e Camargos ao escutar o alarme de 
emergência

Vigilantes

4 Repassar informações para  BI Operador 

Desligar fonte de energia Operador 

Indicar o coordenador do atendimento Brigadistas

Coordenar atendimento.
Coordenador 
do atendimento

Avisar ao Supervisor do polo de Itutinga Operador 

7
Reconhecer local, definir materiais e método 
de combate

Coordenador 
do atendimento

8
Avaliar o nível de segurança do local e 
gerenciar os riscos

Coordenador 
do atendimento

9 Descer vítima até o solo. Brigadistas

10
Verificar sinais vitais e iniciar as manobras de 
reanimação cardiorespiratórias, se 
necessário.

Coordenador 
do atendimento 
e brigadistas

11 Tratar ferimentos da vítima Brigadistas

12 Encaminhar a vítima para o hospital. Brigadistas

13
Preencher relatório de atendimento a 
emergência

Coordenador 
da BI

Riscos associados: Parada cárdio-respiratória, fraturas, queimaduras, cortes.

Fator de risco: Vide planilha Risco: Vide planilha

De acordo com treinamentos.

Preenchendo formulário próprio

Área de perigo: Área de abrangência da UHIT e UHCM.

3
Através do comando de abertura

Informando todos os detalhes conhecidos 
sobre o incidente ao coordenador da BI ou ao 
1° brigadista a chegar. 

De acordo com treinamentos.

Utilizando a ambulância da Usina ou do 
Sistema de Saúde do Município. Tel: 3825-
1230/1096

Organizando e distribuindo as ações 

5

De acordo com treinamentos.

Por telefone discando 351, fornecendo as 
seguintes informações:                             
Incidente, local, e n◦ de vítimas.

Dirigindo-se até o local do incidente e reunindo-
se com a brigada

6

Utilizando a Unidade de Treinamento

No caso de ausência do coordenador da BI, 
escolhendo um coordenador entre os 
brigadistas presentes.

De acordo com treinamentos.

Por telefone:SIT 307 ou celular 35 9915-5436

PAE Nº: MG/CS_04
Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE

Coordenador: Coordenador da Brigada de Incêndio.

Aspecto: Vide planilha Impacto: Vide planilha

Título: Resgate em altura 

Como

Através da botoeira na sala de controle com 
padrão de toque: Acionamento de 10s e 
intervalo de 10s, totalizando três ciclos.

Eliminando ou controlando os riscos à 
segurança dos envolvidos.
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Elaborado por: Saulo Fábio Braga - BI-UHIT Aprovado por: Lázaro Antônio de Paula Rodrigues

Tratar ferimentos: 
1. Queimaduras:Resfriar a queimadura com soro fisiológico ou água limpa,não retirar material grudado, proteger 
com gase úmida. 
2. Cortes: Estancar hemorragia e proteger com gases e faixas; não substituir gazes encharcadas, colocar outra por 
cima.
3. Fraturas: Com a mínima movimentação da parte fraturada, imobilizar com talas e faixas.

Contatos necessários: Ramal de emergência - 351; Corpo de bombeiros - 193; Sist.Saúde Mun. - 3825-1230/1096

Orientações para limpeza da área e destinação de resíduos: Os resíduos de materiais utilizados no 
atendimento devem ser recolhidos e descartados adequadamente.

Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE
PAE Nº: MG/CS_04

Recursos necessários: Kit de primeiros socorros,Kit's cintos de segurança tipo paraquedista, maca SKED.

Reanimação Cardio Pulmonar Cerebral:                                                                                                           
1. Coloque a vítima deitada de costas no chão ou em outra superfície rígida (nunca sobre colchão ou sofá);                 
2. Afrouxe suas roupas, deixando livres pescoço, tórax e abdomen;                                                                                                                        
3. Desobstrua as vias aéreas superiores (boca e garganta), retirando corpos estranhos e secreções e puxando a 
língua; 
4. Incline a cabeça da vítima para trás, suspendendo-a com uma das mãos na nuca e a outra na testa. 
Muitas vezes esta manobra é suficiente para restabelecer a respiração, pois deixa livre a passagem do ar para os 
pulmões;                                                                                                                                                        
5. Inicie a manobra de RCPC (Reanimação Cardio Pulmonar Cerebral);                                                                                                                              
6. Efetue 02 inflações boca a boca ou boca a máscara e Execute 30 compressões torácicas;                                                                                 
7. Repita durante 05 ciclos;                                                                                                                                   
8. Caso a vítima não reaja, reinicie o ciclo, até a vítima reagir, ou até a chegada de socorro adequado;                                                                
OBS:                                                                                                                                                                                                                                       
1. Em adolescentes, a pressão no tórax deve ser feita cuidadosamente com apenas uma das mãos;                                                                             
2. Em crianças ou bebês, use apenas os dedos médios e indicadores a fim de evitar fraturas no esterno ou nas 
costelas;                                                                                                                                                                                                                      
3. Havendo revezamento de socorristas, o ritmo não deve ser alterado.
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PAE Nº: MG/CS_05 – Acidente Fatal 

Data: 22/03/10 Página: 1 de 2

Item O que fazer Quem

1 Avisar operador da sala de controle
Empregado 
que detectou o 
acidente

2 Acionar sinal de alarme. Operador 

3 Deslocar-se à Sala de Controle Brigadistas

4
Abrir os portões de acessos das Usinas 
de Itutinga e Camargos ao escutar o 
alarme de emergência

Vigilantes

5 Repassar informações para  BI Operador 

6 Desligar fonte de energia Operador 

7 Indicar o coordenador do atendimento Brigadistas

Coordenar atendimento.
Coordenador 
do atendimento

Avisar ao Supervisor do polo de Itutinga Operador 

9
Reconhecer local, definir materiais e 
método de combate

Coordenador 
do atendimento

10
Avaliar o nível de segurança do local e 
gerenciar os riscos

Coordenador 
do atendimento

11
Isolar o local procurando preservar a cena 
intacta.

Brigadistas

12 Comunicar ao corpo de bombeiros Operador 

13 Comunicar a polícia militar Operador 

14 Prestar Informações externas Gerente

16
Elaborar relatório de atendimento a 
emergência

Coordenador 
da BI

Fator de risco: Vide planilha Risco: Vide planilha

Utilizando a Unidade de Treinamento

Como

Através da botoeira na sala de controle com 
padrão de toque: Acionamento de 10s e intervalo 
de 10s, totalizando três ciclos.

Área de perigo: Área de abrangência da UHIT e UHCM.

Riscos associados: 

Por telefone discando 351, fornecendo as 
seguintes informações:                             
Incidente, local, e n◦ de vítimas.

De acordo com treinamentos.

Informando todos os detalhes conhecidos sobre o 
incidente ao coordenador da BI ou ao 1° 
brigadista a chegar. 

Aprovado por: Lázaro Antônio de Paula Rodrigues

Preenchendo formulário próprio

Elaborado por: Saulo Fábio Braga - BI-UHIT

Recursos necessários: Kits de primeiros socorros, cones, fita zebrada.

Contatos necessários: Ramal de emergência - 351; Corpo de bombeiros - 193; Polícia - 190

Orientações para limpeza da área e destinação de resíduos: Os resíduos de materiais utilizados no 
atendimento devem ser recolhidos e descartados adequadamente.

Através do comando de abertura

Pelo telefone 190

Utilizando cones, fitas zebradas e solicitando que 
o vigilante fique no local. 

Eliminando ou controlando os riscos à segurança 
dos envolvidos.

Por telefone:SIT 307 ou celular 35 9915-5436

Organizando e distribuindo as ações 

No caso de ausência do coordenador da BI, 
escolhendo um coordenador entre os brigadistas 
presentes.

PAE Nº: MG/CS_05Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE

Coordenador: Coordenador da Brigada de Incêndio.

Aspecto: Vide planilha Impacto: Vide planilha

Título: Acidente fatal

8

Seguindo orientação da Gerência de 
Comunicação Empresarial.  

Dirigindo-se até o local do incidente e reunindo-
se com a brigada

Pelo telefone 193 
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PAE Nº: MG/CS_06 – Incidente Pessoal Grave 

Data: 22/03/10 Página: 1 de 2

Item O que fazer Quem

1 Avisar operador da sala de controle
Empregado 
que detectou o 
incidente

2 Acionar sinal de alarme. Operador 

Deslocar-se à Sala de Controle Brigadistas

Abrir os portões de acessos das Usinas de 
Itutinga e Camargos ao escutar o alarme de 
emergência

Vigilantes

4 Repassar informações para  BI Operador 

Desligar fonte de energia Operador 

Indicar o coordenador do atendimento Brigadistas

Coordenar atendimento.
Coordenador 
do 
atendimento

Avisar ao Supervisor do polo de Itutinga Operador 

7
Reconhecer local, definir materiais e método 
de combate

Coordenador 
do 
atendimento

8
Avaliar o nível de segurança do local e 
gerenciar os riscos

Coordenador 
do 
atendimento

9
Verificar sinais vitais e iniciar as manobras de 
reanimação cardiorespiratórias, se 
necessário.

Coordenador 
do 
atendimento e 
brigadistas

10 Tratar ferimentos da vítima Brigadistas

11 Encaminhar a vítima para o hospital. Brigadistas

12
Preencher relatório de atendimento a 
emergência

Coordenador 
da BI

Título: Incidente pessoal grave

Área de perigo: Área de abrangência da UHIT e UHCM.

Através da botoeira na sala de controle com 
padrão de toque: Acionamento de 10s e 
intervalo de 10s, totalizando três ciclos.

Através do comando de abertura

Dirigindo-se até o local do incidente e reunindo-
se com a brigada

Eliminando ou controlando os riscos à 
segurança dos envolvidos.

De acordo com treinamentos.

Por telefone:SIT 307 ou celular 35 9915-5436

Utilizando a Unidade de Treinamento

5

6

                                                            
Organizando e distribuindo as ações 

De acordo com treinamentos.

3

PAE Nº: MG/CS_06
Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE

Coordenador: Coordenador da Brigada de Incêndio.

Aspecto: Vide planilha Impacto: Vide planilha

Fator de risco: Vide planilha Risco: Vide planilha

Riscos associados: Parada cárdio-respiratória, fraturas, queimaduras, cortes.

No caso de ausência do coordenador da BI, 
escolhendo um coordenador entre os 
brigadistas presentes.

Informando todos os detalhes conhecidos 
sobre o incidente ao coordenador da BI ou ao 
1° brigadista a chegar. 

Como

Por telefone discando 351, fornecendo as 
seguintes informações:                             
Incidente, local, e n◦ de vítimas.

De acordo com treinamentos.

Utilizando a ambulância da Usina ou do 
Sistema de Saúde do Município. Tel: 3825-
1230/1096

Preenchendo formulário próprio
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Tratar ferimentos: 
1. Queimaduras:Resfriar a queimadura com soro fisiológico ou água limpa,não retirar material grudado, proteger 
com gase úmida. 
2. Cortes: Estancar hemorragia e proteger com gases e faixas; não substituir gazes encharcadas, colocar outra por 
cima.                                                                                                            
3. Fraturas: Com a mínima movimentação da parte fraturada, imobilizar com talas e faixas.

Reanimação Cardio Pulmonar Cerebral:                                                                                                           
1. Coloque a vítima deitada de costas no chão ou em outra superfície rígida (nunca sobre colchão ou sofá);                
2. Afrouxe suas roupas, deixando livres pescoço, tórax e abdomen;                                                                                                                        
3. Desobstrua as vias aéreas superiores (boca e garganta), retirando corpos estranhos e secreções e puxando a 
língua; 
4. Incline a cabeça da vítima para trás, suspendendo-a com uma das mãos na nuca e a outra na testa. 
Muitas vezes esta manobra é suficiente para restabelecer a respiração, pois deixa livre a passagem do ar para os 
pulmões;                                                                                                                                                        
5. Inicie a manobra de RCPC (Reanimação Cardio Pulmonar Cerebral);                                                                                                                              
6. Efetue 02 inflações boca a boca ou boca a máscara e Execute 30 compressões torácicas;                                                                                 
7. Repita durante 05 ciclos;                                                                                                                                   
8. Caso a vítima não reaja, reinicie o ciclo, até a vítima reagir, ou até a chegada de socorro adequado;                                                                
OBS:                                                                                                                                                                                                                                       
1. Em adolescentes, a pressão no tórax deve ser feita cuidadosamente com apenas uma das mãos;                                                                             
2. Em crianças ou bebês, use apenas os dedos médios e indicadores a fim de evitar fraturas no esterno ou nas 
costelas;                                                                                                                                                                                                                      
3. Havendo revezamento de socorristas, o ritmo não deve ser alterado.

Orientações para limpeza da área e destinação de resíduos: Os resíduos de materiais utilizados no 
atendimento devem ser recolhidos e descartados adequadamente.

Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE
PAE Nº: MG/CS_06

Recursos necessários: Kits de primeiros socorros, maca para transporte  e ambulância.

Contatos necessários: Ramal de emergência - 351; Corpo de bombeiros - 193; Sist.Saúde Mun. - 3825-1230/1096

Elaborado por: Saulo Fábio Braga - BI-UHIT Aprovado por: Lázaro Antônio de Paula Rodrigues  
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PAE Nº: MG/CS_07 – Rompimento de Barragem 

Data: 22/03/10 Página: 1 de 2

Item O que fazer Quem

1 Avisar operador da sala de controle
Empregado que 
detectou o 
incidente

2 Acionar sinal de alarme. Operador 

Deslocar-se à Sala de Controle Brigadistas

Abrir os portões de acessos das Usinas de 
Itutinga e Camargos ao escutar o alarme de 
emergência

Vigilantes

4 Repassar informações para  BI Operador 

Acionar fechamento de emergência de 
todas as unidades geradoras.

Operador 

Indicar o coordenador do atendimento Brigadistas

Coordenar atendimento.
Coordenador do 
atendimento

Avisar ao Supervisor do polo de Itutinga Operador 

7
Reconhecer local, definir materiais e 
método de combate

Coordenador do 
atendimento

8
Avaliar o nível de segurança do local e 
gerenciar os riscos

Coordenador do 
atendimento

9  Evacuar imediatamente a área . Brigadistas

10 Prestar atendimento às vítimas. Brigadistas

11 Transportar a vítima para o hospital. Brigadistas

12
Preencher relatório de atendimento a 
emergência

Coordenador da BI

13 Informar ao gerente
Supervisor do polo 
de Itutinga 

14
Repassar a informação da ocorrência à 
Gerência de Segurança de Barragens e 

Manutenção Civil.  

Gerente

Informando todos os detalhes conhecidos sobre 
o incidente ao coordenador da BI ou ao 1° 
brigadista a chegar. 

De acordo com treinamentos.

5

                                                            
Organizando e distribuindo as ações 

De acordo com treinamentos.

Por telefone:SIT 307 ou celular 35 9915-5436

No caso de ausência do coordenador da BI, 
escolhendo um coordenador entre os 
brigadistas presentes.

Eliminando ou controlando os riscos à 
segurança dos envolvidos.

Por telefone discando 351, fornecendo as 
seguintes informações:                             
Incidente, local, e n◦ de vítimas.

Por telefone

Por telefone

Utilizando a Unidade de Treinamento

Através da botoeira na sala de controle com 
padrão de Toque: 1º toque 10s e a partir disto 
oscilar descanso de 3s e acionamento de 3s 
totalizando cinco ciclos 

De acordo com treinamentos.

PAE Nº:MG/CS_07
Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE

Coordenador: Coordenador da Brigada de Incêndio.

Aspecto: Vide planilha Impacto: Vide planilha

Riscos associados: Afogamento,queda, fraturas, cortes.

Área de perigo: Área de abrangência da UHIT e UHCM.

3

6

Dirigindo-se até o local do incidente e reunindo-
se com a brigada

Através do comando de abertura

Título: Rompimento de Barragem

utilizando a ambulância da Usina

Preenchendo formulário próprio

Fator de risco: Vide planilha Risco: Vide planilha

Como
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15
Repassar a informação da ocorrência  à 

Gerência de Planejamento 
Hidroenergético,.

Gerente

16
Repassar a informação da ocorrência ao 
Coordenador de Vigilância Patrimonial.

Gerente

17 Informar níveis hierárquicos superiores Gerente

18 Informar famílias de vítimas Gerente

19 Prestar Informações externas Gerente

20
Elaborar relatório de atendimento a 

emergência
Coordenador da BI

Cuidados ou ações envolvendo terceiros: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Elaborado por: Saulo Fábio Braga - BI-UHIT Aprovado por: Lázaro Antônio de Paula Rodrigues

Observações:  Quando da evacuação de área em casos de rompimento de barragens e inundação, o ponto de 
encontro e contagem será:                                                                                                                               - 
Rua São Del Rey, em frente ao Hotel na UHIT.                                                                                                            
- Guarita da vigilância na UHCM.                              

Providências importantes a serem tomadas para facilitar a evacuação de área:
 
- Ficar alerta ao toque de evacuação.
- Parar imediatamente as tarefas.
- Não corra.
- Não se desespere, evite o pânico.
- Não cause qualquer confusão.
- Não permaneça em banheiros, salas, vestiários e oficinas.
- Não volte para apanhar objetos.
- Não se jogue de pavimentos elevados.
- Acatar imediatamente as ordens dos coordenadores de evacuação de área.
- Desobstruir passagens.
- Forme filas para as saídas de emergência pré-determinadas.
- Não se atrase para não interromper a fila.
- Aguarde em ordem nas filas o sinal para abandono de área.
- Marche de modo rápido e ordeiro, mantendo distância de um braço da pessoa a frente evitando 
atropelos.
- Evite saídas não designadas.
- Reuna-se no ponto de encontro e contagem e permaneça junto a sua equipe de trabalho.

Seguindo orientação da Gerência de 
Comunicação Empresarial.  

Contatos necessários: Ramal de emergência - 351; Corpo de bombeiros - 193

Orientações para limpeza da área e destinação de resíduos: Os resíduos de materiais utilizados no 
atendimento devem ser recolhidos e descartados adequadamente.

Através de formulário próprio.

Seguindo orientações da Assistência Social. 

Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE
PAE Nº: MG/CS_07

Por telefone

Recursos necessários: Kits de primeiros socorros, maca para transporte  e ambulância.

Por telefone

Por telefone
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PAE Nº: MG/CS_08 – Vazamento de Óleo 

Data: 22/03/10 Página: 1 de 2

Item O que fazer Quem

1 Conter o vazamento, se for de pequeno porte. 
Empregado 
que detectou 
o incidente

2 Avisar operador da sala de controle
Empregado 
que detectou 
o incidente

3 Acionar sinal de alarme. Operador 

Deslocar-se à Sala de Controle Brigadistas

Abrir os portões de acessos das Usinas de 
Itutinga e Camargos ao escutar o alarme de 
emergência

Vigilantes

5 Repassar informações para  BI Operador 

Executar as manobras de isolamento dos 
equipamentos

Operador 

Indicar o coordenador do atendimento Brigadistas

Coordenar atendimento.
Coordenador 
do 
atendimento

Avisar ao Supervisor do polo de Itutinga Operador 

8
Reconhecer local, definir materiais e método de 
combate

Coordenador 
do 
atendimento

9
Avaliar o nível de segurança do local e gerenciar 
os riscos

Coordenador 
do 
atendimento

10
Avaliar o potencial do vazamento e necessidade 
de apoio.

Coordenador 
do 
atendimento

11
Caso necessário solicitar convocação de demais 
equipes

Coordenador 
do 
atendimento

12
Convocar, o apoio de equipes de manutenção, 
meio ambiente, e conservação.

Operador

13
Bloquear avanço do produto através do piso, 
canaletas e água.

Brigadistas

14 Proceder recolhimento do produto. Brigadistas

Por telefone discando 351, fornecendo as 
seguintes informações:                             
Incidente, local, e n◦ de vítimas.

De acordo com treinamentos.

Telefonando para o número que consta na lista  
de telefones da Gerência e solicitando 
presença no local..

De acordo com treinamentos.

Com panos e toalhas

Solicitando ao Operador.

Relacionando : possibilidade de atingir o rio, 
volume de óleo exposto e capacidade de 
contenção.

Através do comando de abertura

Eliminando ou controlando os riscos à 
segurança dos envolvidos.

Fator de risco: Vide planilha Risco: Vide planilha

Título: Vazamento de óleo

Área de perigo: Área de abrangência da UHIT e UHCM.

6

Por telefone:SIT 307 ou celular 35 9915-5436

Organizando e distribuindo as ações 

7

No caso de ausência do coordenador da BI, 
escolhendo um coordenador entre os 
brigadistas presentes.

De acordo com treinamentos.

PAE Nº: MG/CS_08
Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE

Coordenador: Coordenador da Brigada de Incêndio.      

Aspecto: Vide planilha Impacto: Vide planilha

Riscos associados: Contaminação da água, contaminação do solo.

Utilizando a Unidade de Treinamento

Através da botoeira na sala de controle com 
padrão de toque: Acionamento de 10s e 
intervalo de 10s, totalizando três ciclos.

4

Como

Dirigindo-se até o local do incidente e reunindo-
se com a brigada

Informando todos os detalhes conhecidos 
sobre o incidente ao coordenador da BI ou ao 
1° brigadista a chegar. 
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15
Providenciar armazenamento  dos resíduos para 
posterior descarte.

Brigadistas

16 Preencher relatório de atendimento a emergência
Coordenador 
da BI

Preenchendo formulário próprio

Elaborado por: Saulo Fábio Braga - BI-UHIT Aprovado por: Lázaro Antônio de Paula Rodrigues

Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE
PAE Nº: MG/CS_08

Contatos necessários: Ramal de emergência - 351.

Recursos necessários: Epi, Sphag Sorb, mantas absorventes,toalhas,tambores vazios.

Orientações para limpeza da área e destinação de resíduos: Os resíduos de materiais utilizados no 
atendimento devem ser recolhidos e descartados adequadamente.

De acordo com treinamentos.
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PAE Nº: MG/CS_09 – Aprisionamento de Peixes 

Data: 22/03/10 Página: 1 de 1

Item O que fazer Quem

1 Avisar operador da sala de controle
Empregado que 
detectou o incidente

2 Acionar Equipe de meio ambiente Operador

3
Repassar informações para  Equipe de 

meio ambiente 
Operador

4 Coordenar atendimento.
Técnico da Equipe de 
meio ambiente

5
Avaliar o nível de segurança do local e 

gerenciar os riscos

Técnico da Equipe de 
meio ambiente

6 Avaliar o potencial do aprisionamento 
Técnico da Equipe de 
meio ambiente

7
Caso necessário solicitar convocação 
de demais equipes

Coordenador do 
atendimento

8
Convocar, o apoio de equipes de 
manutenção, meio ambiente, e 
conservação.

Operador

9 Proceder resgate dos peixes.
Equipe de meio 
ambiente e equipes 
de apoio

10 Avisar ao Supervisor do polo de Itutinga Operador 

11 Informar ao gerente
Supervisor do polo de 
Itutinga

12 Informar níveis hierárquicos superiores Gerente

13
Comunicar à imprensa e/ou órgão 
ambiental por incidente . 

Gerente

14
Elaborar relatório de ocorrência 
ambiental.

Operador 

15
Avaliar necessidade de preenchimento 
de relatório

Supervisor do polo de 
Itutinga

Orientações para limpeza da área e destinação de resíduos: Os peixes deverão ser enterrados;  Os resíduos de 
materiais utilizados no atendimento devem ser recolhidos e descartados adequadamente.

utilizando material  existente na usina para este 
fim.

Recursos necessários: Epi, baldes, sacos plásticos,cordas,caminhão ou caminhonete.

Contatos necessários: Ramal de emergência - 351.

Através de formulário próprio.

Por telefone

Por telefone

Telefonando para o número que consta na lista  
de telefones da Gerência e comunicando o 
incidente.

PAE Nº: MG/CS_09
Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE

Coordenador: Coordenador da Brigada de Incêndio.      

Aspecto: Vide planilha Impacto: Vide planilha

Título: Aprisionamento de peixes

Organizando e distribuindo as ações

Relacionando: extenção da área, quantidade de 
peixes, pessoal disponível.

Elaborado por:Saulo Fábio Braga - BI-UHIT Aprovado por: Lázaro Antônio de Paula Rodrigues

Fator de risco: Altura Risco: Queda

Como

Por telefone:SIT 307 ou celular 35 9915-5436

Riscos associados:Mortandade de peixes.

Área de perigo: Jusante das usinas UHIT e UHCM.

Solicitando ao Operador.

De acordo com a gravidade do incidente

Área de perigo: Área de abrangência da UHIT e UHCM.

Fator de risco: Vide planilha Risco: Vide planilha

Por telefone

informando todos os detalhes conhecidos sobre o 
incidente ao técnico da Equipe de meio ambiente

Telefonando para o número que consta na lista  
de telefones da Gerência e solicitando presença 
no local..

Eliminando ou controlando os riscos à segurança 
dos envolvidos.

Informando ao Operador o local onde foi visto o 
aprisionamento.
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PAE Nº: MG/CS_10 – Incidente com Produtos Químicos Perigosos 

Data: 22/03/10 Página: 1 de 2

Item O que fazer Quem

1 Avisar operador da sala de controle
Empregado 
que detectou 
o incidente

2 Acionar sinal de alarme. Operador 

Deslocar-se à Sala de Controle Brigadistas

Abrir os portões de acessos das Usinas de 
Itutinga e Camargos ao escutar o alarme de 
emergência

Vigilantes

4 Repassar informações para  BI Operador 

Executar as manobras de isolamento dos 
equipamentos

Operador 

Indicar o coordenador do atendimento Brigadistas

Coordenar atendimento.
Coordenador 
do 
atendimento

Avisar ao Supervisor do polo de Itutinga Operador 

7
Reconhecer local, definir materiais e método de 
combate

Coordenador 
do 
atendimento

8
Avaliar o nível de segurança do local e 
gerenciar os riscos

Coordenador 
do 
atendimento

9 Tratar ferimentos das vítimas Brigadistas

10
Avaliar o potencial do vazamento e 
necessidade de apoio.

Coordenador 
do 
atendimento

11
Caso necessário solicitar convocação de 
demais equipes

Coordenador 
do 
atendimento

12
Convocar, o apoio de equipes de manutenção, 
meio ambiente, e conservação.

Operador

13
Bloquear avanço do produto através do piso e 
canaletas.

Brigadistas

14 Proceder recolhimento do produto. Brigadistas

Área de perigo: Área de abrangência da UHIT e UHCM.

Por telefone:SIT 307 ou celular 35 9915-5436

Como

De acordo com treinamentos.

No caso de ausência do coordenador da BI, 
escolhendo um coordenador entre os 
brigadistas presentes.

Telefonando para o número que consta na lista  
de telefones da Gerência e solicitando 
presença no local..

Riscos associados: contaminação do solo, queimaduras e intoxicação.

5

6

De acordo com treinamentos.

Por telefone discando 351, fornecendo as 
seguintes informações:                             
Incidente, local, e n◦ de vítimas.

Através do comando de abertura

De acordo com treinamentos.

Utilizando a Unidade de Treinamento

Através da botoeira na sala de controle com 
padrão de toque: Acionamento de 10s e 
intervalo de 10s, totalizando três ciclos.

Informando todos os detalhes conhecidos 
sobre o incidente ao coordenador da BI ou ao 
1° brigadista a chegar. 

Organizando e distribuindo as ações 

Dirigindo-se até o local do incidente e reunindo-
se com a brigada

Eliminando ou controlando os riscos à 
segurança dos envolvidos.

De acordo com treinamentos e Fichas de 
Emergências. 

Relacionando : possibilidade de atingir o rio, 
volume do produto exposto e capacidade de 
contenção.

Solicitando ao Operador.

PAE Nº: MG/CS_10
Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE

Coordenador: Coordenador da Brigada de Incêndio.      

Aspecto: Vide planilha Impacto: Vide planilha

Título: Incidentes com produtos químicos perigosos.

Fator de risco: Vide planilha Risco: Vide planilha

3
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15
Providenciar armazenamento  dos resíduos 
para posterior descarte.

Brigadistas

16
Preencher relatório de atendimento a 
emergência

Coordenador 
da BI

Cuidados ou ações envolvendo terceiros: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE
PAE Nº: MG/CS_10

Recursos necessários: Epi, kit de 1° socorros, bicarbonato de sódio,toalhas,tambores vazios.

Contatos necessários: Ramal de emergência - 351.

Elaborado por: Saulo Fábio Braga - BI-UHIT Aprovado por: Lázaro Antônio de Paula Rodrigues

Observações: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Orientações para limpeza da área e destinação de resíduos: Os resíduos de materiais utilizados no 
atendimento devem ser recolhidos e descartados adequadamente.

De acordo com treinamentos.

Preenchendo formulário próprio
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PAE Nº: MG/CS_11 – Inundação 

Data: 22/03/10 Página: 1 de 2

Item O que fazer Quem

1 Avisar operador da sala de controle
Empregado que 
detectou o 
incidente

2 Acionar sinal de alarme. Operador 

Deslocar-se à Sala de Controle Brigadistas

Abrir os portões de acessos das 
Usinas de Itutinga e Camargos ao 
escutar o alarme de emergência

Vigilantes

4 Repassar informações para  BI Operador 

Executar as manobras de 
isolamento dos equipamentos

Operador 

Indicar o coordenador do 
atendimento

Brigadistas

Coordenar atendimento.
Coordenador do 
atendimento

Avisar ao Supervisor do polo de 
Itutinga 

Operador 

7
Reconhecer local, definir materiais e 
método de combate

Coordenador do 
atendimento

8
Avaliar o nível de segurança do local 
e gerenciar os riscos

Coordenador do 
atendimento

9  Contenção da inundação Brigadistas

10 Retirada da água dos ambientes. Brigadistas

11
Caso necessário solicitar 
convocação de demais equipes

Coordenador do 
atendimento

12
Convocar, o apoio de equipes de 
manutenção, meio ambiente, e 
conservação.

Operador

13
Providenciar armazenamento  dos 
resíduos para posterior descarte.

Brigadistas

14
Preencher relatório de atendimento a 
emergência

Coordenador da BI Preenchendo formulário próprio

Através da botoeira na sala de controle com 
padrão de toque: Acionamento de 10s e intervalo 
de 10s, totalizando três ciclos.

No caso de ausência do coordenador da BI, 
escolhendo um coordenador entre os brigadistas 
presentes.

5

6

Dirigindo-se até o local do incidente e reunindo-se 
com a brigada

Por telefone:SIT 307 ou celular 35 9915-5436

Providenciando instalação de sistema alternativo 
de bombeamento.

Providenciando barreiras, desvios  ou drenos no 
local inundado.

Informando todos os detalhes conhecidos sobre o 
incidente ao coordenador da BI ou ao 1° brigadista 
a chegar. 

Elaborado por: Saulo Fábio Braga - BI-UHIT Aprovado por: Lázaro Antônio de Paula Rodrigues

Fator de risco: Vide planilha Risco: Vide planilha

Utilizando a Unidade de Treinamento

Como

Área de perigo: Área de abrangência da UHIT e UHCM.

Orientações para limpeza da área e destinação de resíduos: Os resíduos de materiais utilizados no 
atendimento devem ser recolhidos e descartados adequadamente.

3

Recursos necessários: EPI, kits de primeiros socorros, bomba reserva,cabos de alimentaçao.

Contatos necessários: Ramal de emergência - 351.

Riscos associados: Afogamento, choque elétrico.

De acordo com treinamentos.

De acordo com treinamentos.

Através do comando de abertura

Organizando e distribuindo as ações 

Solicitando ao Operador.

Eliminando ou controlando os riscos à segurança 
dos envolvidos.

Telefonando para o número que consta na lista  de 
telefones da Gerência e solicitando presença no 
local..

Por telefone discando 351, fornecendo as 
seguintes informações:                             
Incidente, local, e n◦ de vítimas.

PAE Nº: MG/CS_11
Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE

Coordenador: Coordenador da Brigada de Incêndio.      

Aspecto: Vide planilha Impacto: Vide planilha

Título: Inundação
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PAE Nº: MG/CS_12 – Resgate em Altura 

Data: 22/03/10 Página: 1 de 2

ItemO que fazer Quem

1 Avisar operador da sala de controle
Empregado 
que detectou 
o incidente

2 Acionar sinal de alarme. Operador 

Deslocar-se à Sala de Controle Brigadistas

Abrir os portões de acessos das Usinas 
de Itutinga e Camargos ao escutar o 
alarme de emergência

Vigilantes

4 Repassar informações para  BI Operador 

Desligar fonte de energia Operador 

Indicar o coordenador do atendimento Brigadistas

Coordenar atendimento.
Coordenador 
do 
atendimento

Avisar ao Supervisor do polo de Itutinga Operador 

7
Reconhecer local, definir materiais e 
método de combate

Coordenador 
do 
atendimento

8
Avaliar o nível de segurança do local e 
gerenciar os riscos

Coordenador 
do 
atendimento

9
Verificar sinais vitais e iniciar as 
manobras de reanimação 
cardiorespiratórias, se necessário.

Coordenador 
do 
atendimento e 
brigadistas

11 Tratar ferimentos da vítima Brigadistas

12 Encaminhar a vítima para o hospital. Brigadistas

13
Preencher relatório de atendimento a 
emergência

Coordenador 
da BI

10

Dirigindo-se até o local do incidente e reunindo-se 
com a brigada

Área de perigo: Área de abrangência da UHIT e UHCM.

6

3
Através do comando de abertura

Por telefone discando 351, fornecendo as seguintes 
informações: Incidente, local, e n◦ de vítimas.

De acordo com treinamentos.

PAE Nº: MG/CS_12
Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE

Coordenador: Coordenador da Brigada de Incêndio. 

Aspecto: Vide planilha Impacto: Vide planilha

Título: Resgate em profundidade

Risco: Vide planilha

Eliminando ou controlando os riscos à segurança 
dos envolvidos.

Preenchendo formulário próprio

Por telefone:SIT 307 ou celular 35 9915-5436

Utilizando a ambulância da Usina ou do Sistema de 
Saúde do Município. Tel: 3825-1230/1096

Fator de risco: Vide planilha

Utilizando a Unidade de Treinamento

Utilizando guinchos disponíveis nas instalações
Içar Vítima Brigadistas

De acordo com treinamentos.

De acordo com treinamentos.

De acordo com treinamentos.

Riscos associados: Parada cárdio-respiratória, fraturas, queimaduras, cortes.

Como

Através da botoeira na sala de controle com padrão 
de toque: Acionamento de 10s e intervalo de 10s, 
totalizando três ciclos.

Organizando e distribuindo as ações 

No caso de ausência do coordenador da BI, 
escolhendo um coordenador entre os brigadistas 
presentes.

Informando todos os detalhes conhecidos sobre o 
incidente ao coordenador da BI ou ao 1° brigadista a 
chegar. 

5
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Tratar ferimentos: 
1. Queimaduras:Resfriar a queimadura com soro fisiológico ou água limpa,não retirar material grudado, proteger 
com gase úmida. 
2. Cortes: Estancar hemorragia e proteger com gases e faixas; não substituir gazes encharcadas, colocar outra 
por cima.
3. Fraturas: Com a mínima movimentação da parte fraturada, imobilizar com talas e faixas.

Recursos necessários: Kit de primeiros socorros,Kit's cinto de segurança tipo paraquedista, maca SKED, talha 
elétrica fixa ou móvel, maca para transporte  e ambulância.
Contatos necessários: Ramal de emergência - 351; Corpo de bombeiros - 193; Sist.Saúde Mun. - 3825-1230/1096

Elaborado por: Saulo Fábio Braga - BI-UHIT Aprovado por: Lázaro Antônio de Paula Rodrigues

Reanimação Cardio Pulmonar Cerebral:                                                                                                          
1. Coloque a vítima deitada de costas no chão ou em outra superfície rígida (nunca sobre colchão ou sofá);                
2. Afrouxe suas roupas, deixando livres pescoço, tórax e abdomen;                                                                                                                        
3. Desobstrua as vias aéreas superiores (boca e garganta), retirando corpos estranhos e secreções e puxando a 
língua; 
4. Incline a cabeça da vítima para trás, suspendendo-a com uma das mãos na nuca e a outra na testa. 
Muitas vezes esta manobra é suficiente para restabelecer a respiração, pois deixa livre a passagem do ar para os 
pulmões;                                                                                                                                                        
5. Inicie a manobra de RCPC (Reanimação Cardio Pulmonar Cerebral);                                                                                                                              
6. Efetue 02 inflações boca a boca ou boca a máscara e Execute 30 compressões torácicas;                                                                                 
7. Repita durante 05 ciclos;                                                                                                                                  
8. Caso a vítima não reaja, reinicie o ciclo, até a vítima reagir, ou até a chegada de socorro adequado;                                                                
OBS:                                                                                                                                                                                                                                       
1. Em adolescentes, a pressão no tórax deve ser feita cuidadosamente com apenas uma das mãos;                                                                             
2. Em crianças ou bebês, use apenas os dedos médios e indicadores a fim de evitar fraturas no esterno ou nas 
costelas;                                                                                                                                                                                                                      
3. Havendo revezamento de socorristas, o ritmo não deve ser alterado.

Procedimento para Atendimento a Emergência - PAE

Orientações para limpeza da área e destinação de resíduos: Os resíduos de materiais utilizados no 
atendimento devem ser recolhidos e descartados adequadamente.

PAE Nº: MG/CS_12
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P O 601 – Resgate de Cadáveres de Animais nos Reservatórios 
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2 – Implantação das Caixas Separadoras de Água e Óleo – SAO 

 

2.1 – Caixa separadora água/óleo da SE UHE Itutinga  

 

Foi construída caixa separadora de água e óleo (Foto 8) na subestação da UHE Itutinga, 

em 2005.  

  

 
                                Foto 8 - Caixa separadora água /óleo SE UHE Itutinga 

 
 
2,2 – Caixa separadora água/óleo sistema de refrigeração da UHE Itutinga  
 
 
Foi construída em 2005 a caixa separadora de água/óleo - SAO (Fotos 9, 10 e 11) da 

linha de mancais da UHE Itutinga, que nesta época, estava em processo de 

comissionamento. Atualmente tanto o SAO quanto a linha de mancais encontram-se em 

funcionamento.  
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Foto 9 - Linha dos mancais sem construção da caixa separadora água/óleo  

  
  

    
Foto 10 - Caixa separadora de água e óleo da linha de mancais UHE Itutinga em construção  
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Foto 11 -  Caixa separadora água /óleo da linha de mancais da UHE Itutinga construída  

 
 
3 - Instalação de Tratamento de Esgotos para Áreas de Escritório  
  

Em 2003 foram construídas fossas sépticas para atender a Usina, o CAP – Centros de 

Apoio à Produção (Foto 12), o almoxarifado (Foto 14), a vila de moradores, o escritório 

(Foto 15) e o Camping da Gremig (Foto 13).  

 

As fossas são inspecionadas mensalmente. Na fossa da vila e escritório foi feita limpeza 

por empresa licenciada pela FEAM com Certificado LO nº 396 de 28/08/2002 e LO nº 049 

de 27/02/2003 – Alexandre de Souza, para este fim e dada destinação correta. A 

Empresa forneceu Certificado de Tratamento de Resíduos nº 547/2206, com data de 

recebimento do material em 03/10/06 e data do tratamento em 05/10/06. Quantidade 

tratada referente a 5.000 kg – Tratamento de Resíduo de Fossa Séptica através de 

tratamento físico/ biológico e Processo de Compostagem (NF. SR 003893).  
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Foto 12 - Fossa do CAP e Centro de Operação da UHE Itutinga  
  
 
 

   
Foto 13 - Fossa do Camping da Gremig, próximo a Vila em construção  

(hoje construída e em funcionamento). 
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Foto 14 - Câmara séptica de fossa do almoxarifado durante inspeção  

  
  

                   

   
Foto 15 - Fossa da vila e escritório em construção em 2003, já em funcionamento.  
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4 - Depósito com Piso Impermeabilizado para Armazenamento de Óleo.  

  

Foi construído um deposito em alvenaria com piso impermeabilizado para 

armazenamento de óleos (Foto 16 e 17).  

Há uma caixa de contenção de óleo em caso de vazamentos no depósito. O depósito foi 

construído em 2005.  

  

   
Foto 16 - Área externa do deposito com piso impermeabilizado  

 
 

   
Foto 17 - Vista da área interna do deposito com piso impermeabilizado  
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5 – Depósito de Coleta Seletiva e Armazenamento de Resíduos Sólidos para 

Triagem  

  

O depósito de armazenamento de resíduos (Foto 18) foi construído em alvenaria em 

2005, e está apto para receber resíduos sólidos em baias próprias para armazenamento 

e encaminhamento para o Centro de Triagem da Cemig, em Belo Horizonte.    

  

  

   
Foto 18 - Depósito de coleta seletiva  

  
 

6 - Implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
 

 
A usina desenvolve um Plano de Gerenciamento de Resíduos (Anexo C 1) a fim de 

orientar o processo de manuseio dos resíduos sólidos gerados nas atividades. O 

gerenciamento dos resíduos sólidos abrange desde a geração, até a destinação final 

adequada, passando pelos estágios intermediários de manuseio, transporte interno, 

estocagem temporária e/ou provisória e transporte externo. A logística do 

armazenamento temporário segue as orientações contidas no procedimento operacional 

PO-UHIT/UHCM-086 (Anexo C 2), que controla a logística de armazenamento temporário 

de materiais e resíduos na Usina de Itutinga.  
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Cabe ressaltar que as operações de transferência, armazenamento, adição, retirada, 

abertura e fechamento dos recipientes de armazenamento temporário são realizadas por 

pessoal treinado e dotado de Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado.  

 

Para a manutenção periódica das máquinas e equipamentos são utilizadas toalhas de 

algodão, que são recolhidas e lavadas por uma empresa terceirizada, com licença 

ambiental. As toalhas são armazenadas em recipientes de plástico, sem contaminação 

da área, enquanto espera um volume adequado para ser recolhido por empresa 

devidamente licenciada junto ao órgão ambiental competente.  

 

Os óleos isolantes e lubrificantes (Classe I) e outros líquidos perigosos (tintas e 

solventes), que são utilizados no processo de operação e manutenção da Usina, bem 

como materiais contaminados com óleo (terra, brita, borra de óleo, etc), lâmpadas, 

baterias automotivas e industriais, equipamentos elétricos danificados, sucatas, etc, são 

encaminhados para Almoxarifado da Gerência de Logística e Armazenamento da Cemig, 

sendo o transporte destes resíduos perigosos devidamente licenciado junto a SUPRAM, 

conforme certificado 019/2008, com validade até 12/02/2012 (Anexo C 3).  

 

Os registros de controle de movimentação e destruição de resíduos são apresentados 

nos Anexos C 4 e C5. 

 

Nas dependências da usina é adotado o programa de coleta seletiva. Para coleta dos 

resíduos foram instalados recipientes adequados em pontos estratégicos da área da 

Usina (Fotos 19 e 20). A Cemig também realiza campanhas para promover a 

conscientização dos funcionários a respeito da importância da correta destinação dos 

resíduos.  
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Fotos 19 – Recipientes de coleta seletiva – piscicultura. 

 
 

 
Foto 20 - Recipientes de coleta seletiva – área industrial. 
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Anexo C 1 – Plano de Gerenciamento de Resíduos 
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Anexo C 2 - PO-UHIT/UHCM-086 - Logística de Armazenamento Temporário de 
Materiais 
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Anexo C 3 – Licença de Operação – Transporte de Resíduos Perigosos 
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Anexo C 4 – Registros de movimentação e certificados de destruição de resíduos 
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Anexo C 5 – Planilha de Controle de Resíduos 
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ANEXO D  
 
 
 
 
 

PRODUÇÃO E GERAÇÃO DE RECURSOS 
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a) Energia efetivamente gerada anual no período de validade da LO - Quadro 2. 
 

Quadro 2 – Efetivo de Energia Gerado 
 

Período - Ano MW 

2006 196.876,30 

2007 203.326,70 

2008 229.433,51 

2009 300.446,00 

Até setembro  2010 196.699,03 
Fonte: http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/cmpf/gerencial/ 

 
 
b) Valor da compensação financeira (CFRH)- Total anual – Estado e Municípios – 

Quadro 3. 

 
Quadro 3 – Compensação Ambiental Geral 

 

PERÍODO USINA 
GERAÇÃO 
(MWh) 

CFRH 
VALOR (R$) 

 
CFRH 

ESTADOS 
(45%) 

 
CFRH 

MUNICÍPIOS 
(45%) 

2006 

Itutinga 

196.876,30 717.769,07 287.107,63 287.107,63 

2007 203.326,70 891.704,63 356.681,85 356.681,85 

2008 229.433,51 826.259,61 330.503,84 330.503,84 

2009 300.446,00 1.224.270,82 489.708,33 489.708,33 

2010 196.699,03 1.024.140,37 409.656,15 409.656,15 
Fonte: http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/cmpf/gerencial/ 

 
b1) - Valor da compensação financeira (CFRH)- Total anual –Municípios da ADA – 

Quadro 4. 

 
Quadro 4 – Compensação Ambiental da ADA 

 

Usina Período Municípios 
Compensação 
Financeira 

(R$) 

UHE 
Itutinga 

2006 
Itutinga 57.325,08 

Nazareno 164.711,44 

2007 
Itutinga 70.078,39 

Nazareno 201.355,38 

2008 
Itutinga 64.964,24 

Nazareno 186.660,94 

2009 
Itutinga 96.259,99 

Nazareno 276.582,65 

2010 
Itutinga 80.542,27 

Nazareno 231.421,10 
Fonte: http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/cmpf/gerencial/ 
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c) ICMS recolhido – Total anual 
 

Quadro 5 - ICMS - Município: Itutinga – MG 

 

ANO CEMIG Geração e Transmissão S.A. CEMIG Distribuição S.A. 

2009 40.457.625,00 5.365.361,00 

2008 42.349.301,00 8.757.886,00 

2007 12.340.655,00 5.477.059,00 

2006 9.778.638,00 4.278.540,00 

Companhia Energética de Minas Gerais - S.A. 

2005* ICMS 8.514.851,00 

*Valor informado pela Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG 

Fonte: Gerência de Gestão e Planejamento Contábil - CR/TB 

 
 
d) ICMS repassado ao município pelo critério Meio Ambiente, relativo às medidas 

mitigadoras e compensatórias adotadas pelo empreendedor. 

 

Não se aplica 
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ANEXO E 
 
 
 
 

 ASPECTOS AMBIENTAIS 
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7.1 – Operação da Usina 

 

Caracterização do Empreendimento e Operação 

 

A UHE Itutinga tem uma capacidade instalada de 52 MW conectada ao Sistema 

Interligado Nacional, caracterizada como uma usina tipo I e, portanto, segue as Regras 

de Operação estabelecidas nos Procedimentos de Rede homologados pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

Serão consideradas na modalidade Tipo I: 

 

(a) Usinas conectadas na rede básica – independente da potência líquida injetada 

no SIN e da natureza da fonte primária; ou 

(b) Usinas ou conjunto de usinas (quando compartilham o mesmo ponto de 

conexão) conectadas fora da rede básica que impactam a segurança da rede de 

operação; ou  

(c) Usinas cuja operação hidráulica possa afetar a operação de usinas existentes 

programadas e despachadas centralizadamente. 

 

As usinas classificadas na modalidade de operação TIPO I deverão atender aos 

requisitos dos Procedimentos de Rede, destacando-se os seguintes: 

 

(a) Participar dos processos voltados a: ampliações e reforços, planejamento e 

programação da operação, normatização, pré-operação, operação em tempo real 

e pós-operação; 

(b) Ter a programação (em bases mensal, semanal e diária) e despachos (tempo 

real) coordenados, estabelecidos e controlados pelo NOS; 

(c) Implantar sistemas de supervisão e transmissão de voz e dados, de modo a ter 

a operação no tempo real supervisionada, coordenada e controlada pelo ONS. 

 

Programação e despacho centralizados 

 

A programação diária da operação eletroenergética tem como propósito a otimização da 

operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, por meio do suprimento, nas melhores 

condições técnicas (elétricas e energéticas), econômicas e com a maior segurança 

operacional possível, das demandas previstas, considerando a integridade de 

equipamentos e as restrições existentes. 
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A programação diária da operação eletroenergética estabelece os programas diários de 

geração hidráulica, térmica, intercâmbios de energia entre subsistemas e entre agentes, 

bem como as transferências de energia pelas interligações internacionais, para 

atendimento das previsões de carga integralizada do SIN, em intervalos de 30 (trinta) 

minutos, com base na política de operação energética definida pelo Programa Mensal da 

Operação Energética – PMO, suas revisões e pelos ajustes diários dessa política de 

operação. 

 

São consideradas, diariamente, as previsões de afluências e meteorológicas, as 

restrições para controle de cheias, os requisitos de uso múltiplo da água, as restrições 

ambientais, os cronogramas de manutenção, de geração e transmissão, as restrições 

operativas das unidades geradoras, as inflexibilidades das usinas, as restrições 

operativas do sistema de transmissão, bem como as diretrizes para a operação elétrica 

do SIN. Essas informações são utilizadas para compor o Programa Diário da Operação 

Eletroenergético – PDE, que abrange as informações de caráter energético, o Programa 

Diário de Produção – PDP, bem como o Programa Diário de Intervenções – PDI, que 

abrange as diretrizes para a operação do SIN, considerando as manutenções previstas 

no sistema de transmissão. 

 

As metas e diretrizes energéticas para a programação diária da operação são 

provenientes dos PMO e suas revisões (Submódulo 7.3 – Programação mensal da 

operação energética) e do Programa de Intervenções em Instalações da Rede de 

Operação e suas revisões (Submódulo 6.5 – Programação das intervenções em 

instalações da rede de operação), de forma a assegurar a otimização dos recursos de 

geração disponíveis em cada subsistema. 

 

Controle de Cheias 

 

O planejamento da operação hidráulica para o controle de cheias dos reservatórios do 

Sistema Interligado Nacional é realizado em duas etapas. Na primeira são desenvolvidos 

os estudos de prevenção de cheias, nos quais são determinadas as necessidades de 

recursos físicos para o controle de cheias.  

 

Na segunda etapa são realizados estudos para a definição das diretrizes para as regras 

de operação de controle de cheias, nos quais são estabelecidas as medidas a serem 

tomadas durante a ocorrência de cheias, tanto de caráter administrativo como de 

engenharia.  
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A operação de controle de cheias é executada sob a coordenação do ONS, através dos 

seus Centros de Operação, com base em Instrução de Operação específica elaborada a 

partir das diretrizes apresentadas neste relatório. 

 

Os aproveitamentos e os pontos de interesse são separados por bacias hidrográficas, 

como a em questão, conforme Figura 1 abaixo: 

 

 

Figura 1 – Aproveitamentos Hidrelétricos por Bacias Hidrográficas 

 
 

O reservatório com alocação de volume de espera para o controle de cheias na região de 

Itutinga é o de Camargos, que opera em conjunto com os reservatórios de Itutinga e 

Funil, no rio Grande. 

 

Conforme estabelecido no Submódulo 9.3 – Planejamento Anual de Prevenção de 

Cheias, os sistemas de reservatórios para controle de cheias podem ser classificados 

em dois tipos: interdependentes e independentes. 
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Os sistemas de reservatórios interdependentes para controle de cheias são 

constituídos por dois ou mais reservatórios operados por diferentes agentes de 

geração, cujos reservatórios apresentem as seguintes características: 

 

• Tenham capacidade de influenciar na proteção de locais situados a 

jusante de outros reservatórios, sujeitos à restrição de vazão máxima;  

• Possam ser influenciados por outros reservatórios situados a 

montante, na proteção de locais situados imediatamente a jusante. 

 

Os sistemas de reservatórios para controle de cheias que não apresentem as 

características anteriormente listadas são classificados como sistemas de reservatórios 

independentes para controle de cheias. 

 

A situação de operação no período de controle de cheias pode ser classificada em 

Normal, Atenção, Alerta e Emergência, caracterizadas conforme o Quadro 6 do 

Submódulo 9.4, mostrado a seguir no Quadro 6: 



                                
 

 

 
87 
 

RADA – USINA HIDRELÉTRICA DE ITUTINGA –  
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

 

Quadro 6 – Situação de Operação no Período de Controle de Cheias 

 

SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO NO PERÍODO DE CONTROLE DE CHEIAS 
SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO DESCRIÇÃO 

Normal 

• Não há caracterização de cheia, não há ocupação 
de volumes de espera e não há indicativo de 
violação de restrições hidráulicas de vazões 
máximas, consideradas ou não no Plano Anual de 
Prevenção de Cheias - PAPC. 

Atenção 

• Há caracterização de cheia ou há ocupação de 
volumes de espera e não há indicativo de violação 
de restrições hidráulicas de vazões máximas 
consideradas no PAPC e; 

• não há indicativo de violação de restrição 
hidráulica de vazões máximas não considerada no 
PAPC. 

Alerta 

• Há caracterização de cheia, há ocupação de 
volumes de espera e há indicativo de violação das 
restrições hidráulicas de vazões máximas 
consideradas no PAPC ou; 

• há indicativo de violação de restrição hidráulica de 
vazões máximas não considerada no PAPC. 

Emergência 

• Há caracterização de cheia, há ocupação de 
volumes de espera e há violação de restrições 
hidráulicas de vazões máximas consideradas no 
PAPC ou; 

• há violação de restrição hidráulica de vazões 
máximas não considerada no PAPC. 

 

De acordo com o descrito neste quadro, a caracterização da situação de operação requer 

a identificação dos seguintes itens: 

 

• Caracterização de cheia na bacia hidrográfica; 

• Ocupação de volumes de espera dos reservatórios; 

• Indicativo ou ocorrência de violação das restrições hidráulicas de 

vazões máximas na bacia hidrográfica. 

 

Abaixo destacamos, conforme estabelecido no Submódulo 9.4 dos Procedimentos de 

Rede do ONS, as responsabilidades do ONS e dos agentes de geração na operação 

hidráulica de controle de cheias para cada situação de operação dos sistemas de 

reservatórios incluídos no PAPC. 
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a) Na situação Normal: 

 

O ONS é responsável pela definição das defluências médias semanais, conforme 

estabelecido no Programa Mensal de Operação Energética – PMO (Submódulo 7.3) e 

suas revisões semanais, e pela definição das defluências diárias, conforme estabelecido 

no Programa Diário de Defluências – PDF (Submódulo 8.1). 

 

Os agentes de geração são responsáveis pela disponibilização dos insumos necessários 

à definição das defluências médias semanais e diárias, conforme estabelecido no PMO 

(Submódulo 7.3) e suas revisões semanais e no PDF (Submódulo 8.1). 

 

b) Na situação de Atenção: 

 

O ONS é responsável pela consolidação das defluências, a partir da proposição dos 

agentes de geração, e pela compatibilização do PDF e do PMO e suas revisões 

semanais, com essas defluências. O ONS comunica aos agentes de geração as 

justificativas para as proposições de defluências que não foram implementadas. 

 

Os agentes de geração são responsáveis pela proposição das defluências médias 

semanais e diárias dos reservatórios integrantes desses sistemas, pela disponibilização 

dessas defluências para o ONS, bem como pelo acompanhamento da compatibilização 

do PDF e do PMO e suas revisões semanais, com essas defluências realizada pelo ONS. 

 

c) Nas situações de Alerta e de Emergência: 

 

O ONS é responsável pela compatibilização do PDF e do PMO e suas revisões 

semanais, com as defluências definidas pelos agentes de geração. 

 

Os agentes de geração são responsáveis pela definição das defluências médias 

semanais e diárias dos reservatórios integrantes desses sistemas, pela disponibilização 

dessas defluências ao ONS, bem como pelo acompanhamento da compatibilização do 

PDF e do PMO e suas revisões semanais, com as defluências definidas pelos agentes de 

geração, realizada pelo ONS. 
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Sistema de reservatórios Camargos- Funil 

 

Devido aos três reservatórios operarem conjuntamente, estabeleceu-se um sistema de 

reservatórios cuja operação é voltada para o controle de cheias na região de Itutinga e de 

Funil. 

 

A configuração deste sistema, com o reservatório de Camargos e as usinas a fio d’água 

de Itutinga e Funil-Grande, é mostrada na figura 2 abaixo.  

 

 

Figura 2 – Configuração do Sistema de Reservatórios Camargos – Funil 

 

 

 
Os procedimentos referentes à operação deste sistema estarão contemplados no 

programa OPCHEND, ferramenta de apoio para a programação diária de defluências. 

Para a definição da programação de Camargos e Funil no PDF da bacia do rio Paraná, 

deverão ser utilizados ainda os Diagramas de Operação Normal/Atenção e os Diagramas 

de Operação em Emergência destes locais. 

 

Os Diagramas de Operação de Camargos consideram a restrição de vazão máxima igual 

a 1.000 m³/s em Camargos e os Diagramas de Operação de Funil-Grande correspondem 

ao Sistema Equivalente Camargos – Funil-Grande com a restrição de vazão máxima 

igual a 1.100m³/s em Funil.  

 

No Anexo II da instrução de controle de vazões, são apresentados os valores de volumes 

de espera para o reservatório de Camargos e no Anexo E1 do presente relatório. 

 

Como os Diagramas de Operação Normal/Atenção têm como referência os níveis de 

volumes de espera ou volumes liberados para ocupação em percentual do volume útil, 
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logo abaixo do nível correspondente ao volume de espera, há um Diagrama de Operação 

Normal/Atenção de Camargos e um diagrama de operação Normal/Atenção do Sistema 

Equivalente Camargos – Funil-Grande para cada patamar semanal de volume de espera 

ao longo do período de controle de cheias. 

 

Através de consulta ao Diagrama de Operação Normal/Atenção é obtida a vazão 

defluente mínima necessária para evitar uma ocupação desnecessária do volume de 

espera definido para o período. Para esta consulta são necessárias as seguintes 

informações: 

 

• volume de espera correspondente ao período de consulta;  

• volume ocupado ou previsto para a hora corrente da consulta e;  

• vazão natural afluente média verificada ou prevista no período de 

consulta. 

 

Por meio da consulta ao Diagrama de Operação em Emergência, é obtida a vazão 

defluente mínima necessária acima do valor da restrição de vazão máxima, para evitar 

uma ultrapassagem do nível máximo normal do reservatório. Para esta consulta são 

necessárias as seguintes informações: 

 

• volume armazenado inicial verificado no intervalo de tempo 

considerado e; 

• vazão natural afluente verificada no intervalo de tempo anterior 

considerado. 

 

O intervalo de tempo a ser adotado para a consulta aos Diagramas de Operação em 

Emergência deverá ser compatível com o intervalo de decisão necessário para o 

adequado gerenciamento da operação de controle de cheias. 

 

Para a definição da programação da operação hidráulica de Camargos deve ser atendida 

ainda a restrição da taxa de variação máxima das vazões defluentes, conforme os 

valores constantes na tabela 1 abaixo. 
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Tabela 1 - Taxas máximas recomendáveis de variação  das vazões 
defluentes – sistema de reservatórios independente Camargos-Funil 

Estado das vazões defluentes Taxa máxima recomendável de 
variação  

 das vazões defluentes¹ (m³/s/dia) 

Qd ≤ 100 m³/s 50 
100 < Qd ≤ 250 m³/s 100 
250 < Qd ≤ 400 m³/s 150 
400 < Qd ≤ 700 m³/s 200 
700 < Qd ≤ 1000 m³/s 250 
1000 < Qd ≤ 1300 m³/s 300 
1300 < Qd ≤ 1600 m³/s 350 

¹ valores limites desde que não haja  caracterização de situação de operação em 
emergência 

 
Procedimentos para a operação hidráulica em situação de operação em 

emergência 

 

A partir das informações de volume armazenado, verificado em Camargos, e de vazão 

natural afluente, observada em Camargos ou em Funil, dependendo da restrição a ser 

protegida, a cada intervalo de decisão, deve-se consultar o Diagrama de Operação em 

Emergência, conforme o procedimento a seguir: 

 

a) Consulta ao Diagrama de Operação em Emergência a partir de 

informações atualizadas do volume armazenado verificado e da vazão 

natural afluente observada (resultado: EMERGÊNCIA ou NÃO 

EMERGÊNCIA); 

b) Se o procedimento (a) resultar em EMERGÊNCIA, a vazão defluente 

deverá ser ajustada para o valor indicado pelo Diagrama de Operação 

em Emergência, e o procedimento (a) deverá voltar a ser realizado 

após o intervalo de decisão adotado; e 

c) Se o procedimento (a) resultar em NÃO EMERGÊNCIA, a situação 

passará a SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO ALERTA, ATENÇÃO ou 

NORMAL PARA CONTROLE DE CHEIAS. 

 

A CEMIG possui uma rede de telemetria para subsidiar a sua operação de tempo real e 

subsidiar as ferramentas de previsão de vazões sejam para o controle de cheias seja 

para o Planejamento Energético no período seco. Essa rede também atende a requisitos 

legais tais como a Resolução ANEEL 396/98 entre outras.   
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No caso em questão a rede contempla quatro postos fluviométricos localizados a 

montante do reservatório de Camargos, conforme Figura 3 abaixo, que são monitorados 

continuamente pela equipe de despachantes do Centro de Operação do Sistema – COS 

CEMIG, localizado no edifício sede da empresa, em Belo Horizonte. 

 

Figura 3 – Área de Monitoramento Fluviométrico 

 

 
 

• Restrições de vazão mínima a jusante: 

Para fins ambientais, proteção da ictiofauna e visando não afetar a morfologia 

fluvial, deve-se garantir uma vazão a jusante do aproveitamento de valor não 

menor que a mínima vazão média mensal natural (34 m³/s). 

 

Assim, qualquer ocorrência que leve à parada total das unidades geradoras deve 

ser seguida, de imediato, de ações para o retorno das mesmas. Caso não seja 

possível o retorno de pelo menos uma unidade, avaliar a situação e verificar se 

será possível o retorno em até 30 minutos. Não sendo possível, o operador da 

usina tem autonomia para atuar no vertedouro de forma a defluir 34 m3/s, até o 

restabelecimento de pelo menos uma unidade cabendo ao COS zelar pelo 

cumprimento deste intervalo. Este procedimento visa garantir o restabelecimento 

da vazão do rio. 
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Observação: Este valor (34 m3/s) corresponde ao mínimo a ser praticado, 

devendo ser levado em conta qualquer outra eventual restrição operativa, 

permanente ou temporária (seja nos extravasores, seja nas turbinas), prevalecendo 

a mais severa. 

 

Comportamento das vazões 

 

As vazões afluentes ao empreendimento de Itutinga estão atreladas à operação do 

reservatório de Camargos e Funil, seja no período chuvoso ou seco, e ainda são 

decorrentes do planejamento energético, restrições elétricas, desligamentos, etc. 

 

Conforme solicitado na condicionante nº 05, seguem as Tabelas 2 e 3 e os Gráficos 1 e 2 

de curvas de permanência das vazões. 

 

Tabela 2 - Permanência das vazões durante todo o período de dados: 

 

Permanência 
Qa 

Fora de ponta 
Qa 

Ponta 
Qd 

Fora de Ponta 
Qd 

Ponta 
0 559,71 551,05 629,57 609,14 
1 352,35 391,97 418,30 431,24 
2 307,20 306,31 384,70 383,85 
3 296,55 297,45 377,52 376,55 
4 253,26 262,14 353,79 352,05 
5 226,37 228,13 323,62 331,31 
6 209,99 210,57 263,52 262,73 
7 204,31 205,82 224,12 228,52 
8 201,58 202,85 217,54 220,43 
9 199,74 201,20 214,92 216,78 
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Tabela 2 - Permanência das vazões durante todo o período de dados: 

                  (Continuação) 

Permanência 
Qa 

Fora de ponta 
Qa 

Ponta 
Qd 

Fora de Ponta 
Qd 

Ponta 
10 198,07 199,65 212,20 214,56 
11 196,21 198,51 210,32 211,70 
12 194,11 197,34 207,81 209,90 
13 191,91 196,15 205,21 207,96 
14 189,34 194,88 202,05 206,01 
15 186,55 193,59 198,41 203,49 
16 180,96 192,28 193,52 201,25 
17 175,78 190,41 188,76 198,64 
18 167,99 188,94 184,58 196,34 
19 162,72 186,56 180,17 194,02 
20 158,80 183,83 174,88 190,75 
21 155,55 180,24 169,51 187,65 
22 152,35 177,07 165,86 184,82 
23 147,77 173,80 162,41 181,77 
24 142,13 169,99 157,33 179,72 
25 135,75 166,51 155,06 178,35 
26 130,14 163,21 150,57 176,48 
27 124,87 160,09 146,29 174,72 
28 120,84 157,28 143,47 172,66 
29 117,48 155,29 139,86 169,78 
30 115,33 153,32 136,99 167,27 
31 113,13 151,21 132,61 164,96 
32 110,89 149,08 130,01 162,95 
33 108,89 147,25 128,02 160,56 
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Tabela 2 - Permanência das vazões durante todo o período de dados: 

                  (Continuação) 

Permanência 
Qa 

Fora de ponta 
Qa 

Ponta 
Qd 

Fora de Ponta 
Qd 

Ponta 
34 106,73 145,65 126,15 158,41 
35 104,14 143,57 124,56 156,43 
36 101,99 140,36 123,20 154,99 
37 100,40 137,52 121,88 153,48 
38 99,15 135,08 120,54 151,76 
39 98,12 132,81 118,89 149,56 
40 97,23 130,59 117,67 147,27 
41 96,41 127,68 116,49 145,06 
42 95,67 124,16 114,89 142,68 
43 94,88 120,56 113,79 140,19 
44 94,02 117,77 112,33 138,13 
45 93,28 115,86 111,09 135,76 
46 92,53 113,97 110,08 132,77 
47 91,80 112,52 108,93 130,88 
48 91,13 110,79 107,70 129,13 
49 90,46 109,23 106,45 127,27 
50 89,82 107,63 105,48 125,76 
51 89,18 105,82 104,77 124,15 
52 88,55 104,01 104,18 123,03 
53 87,89 102,38 103,60 121,46 
54 87,17 101,01 103,00 120,00 
55 86,26 99,71 102,48 118,55 
56 85,42 98,57 102,02 117,20 
57 84,54 97,70 101,58 116,18 
58 83,53 96,95 101,03 114,88 
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Tabela 2 - Permanência das vazões durante todo o período de dados: 

                  (Continuação) 

Permanência 
Qa 

Fora de ponta 
Qa 

Ponta 
Qd 

Fora de Ponta 
Qd 

Ponta 
59 82,40 96,24 100,19 113,67 
60 81,44 95,52 99,01 112,32 
61 80,59 94,77 97,94 111,20 
62 79,72 93,89 97,00 110,14 
63 78,91 93,10 96,09 109,00 
64 77,97 92,50 95,23 107,95 
65 76,96 91,70 94,00 106,90 
66 75,96 90,97 93,18 105,78 
67 75,11 90,32 92,51 104,56 
68 74,20 89,65 91,87 103,58 
69 73,25 88,97 91,38 102,69 
70 71,94 88,21 90,78 102,20 
71 68,56 87,39 90,05 101,81 
72 64,92 86,41 89,32 101,32 
73 62,11 85,40 88,66 100,74 
74 59,78 84,21 88,16 99,69 
75 57,90 82,94 87,41 98,17 
76 56,70 81,56 86,67 96,95 
77 55,72 80,36 85,68 95,89 
78 54,75 79,44 84,71 94,68 
79 53,97 78,47 83,87 93,40 
80 53,29 77,37 83,19 92,49 
81 52,78 76,10 82,11 91,74 
82 52,29 75,16 80,33 91,06 
83 51,82 74,25 79,26 90,36 
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Tabela 2 - Permanência das vazões durante todo o período de dados: 

                  (Continuação) 

Permanência 
Qa 

Fora de ponta 
Qa 

Ponta 
Qd 

Fora de Ponta 
Qd 

Ponta 
84 51,26 73,36 77,89 89,25 
85 50,61 72,23 72,73 88,40 
86 49,67 70,55 67,35 87,81 
87 48,65 66,74 64,23 86,58 
88 47,62 62,12 62,52 84,91 
89 46,72 58,74 61,36 83,20 
90 45,83 56,64 60,39 81,44 
91 45,09 55,34 59,00 79,10 
92 44,39 53,84 56,55 77,27 
93 43,63 52,45 55,15 71,53 
94 42,85 51,28 52,35 65,84 
95 41,43 49,20 50,14 62,08 
96 39,77 47,06 47,82 60,26 
97 38,50 45,49 46,35 59,03 
98 37,22 43,49 43,94 55,53 
99 35,96 40,40 41,64 50,21 
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Gráfico 1 - Curva de permanência das vazões durante todo o período de dados: 
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Tabela 3 - Permanência das vazões durante o período de estiagem: 
 

Permanência 
Qa  

Fora de ponta 
Qa  

Ponta 

Qd  
Fora de 
Ponta 

Qd  
Ponta 

0 226,33 238,52 233,05 230,00 
1 188,64 204,71 187,25 203,23 
2 162,68 200,11 173,00 189,38 
3 153,30 197,77 160,68 184,12 
4 144,32 195,65 156,29 179,54 
5 136,74 193,13 154,78 178,23 
6 130,79 189,75 150,00 176,66 
7 124,25 185,90 145,56 174,70 
8 120,29 177,32 140,88 172,56 
9 117,46 171,55 137,44 169,89 
10 115,56 168,66 133,81 166,90 
11 114,13 165,57 130,91 164,64 
12 112,78 160,71 129,51 162,80 
13 111,37 156,49 128,13 161,40 
14 109,95 153,70 126,83 159,04 
15 108,41 151,01 125,73 157,31 
16 106,30 149,08 124,59 155,94 
17 104,38 147,39 123,45 154,65 
18 102,59 145,87 122,64 153,21 
19 101,36 144,33 121,80 151,42 
20 100,48 141,59 121,04 149,87 
21 99,69 138,55 119,95 148,29 
22 98,70 136,44 118,84 146,19 
23 97,89 135,23 117,94 144,85 
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Tabela 3 - Permanência das vazões durante o período de estiagem: 
 

      (Continuação) 

Permanência 
Qa 

Fora de ponta 
Qa 

Ponta 

Qd 
Fora de 
Ponta 

Qd 
Ponta 

24 97,20 133,89 117,28 143,21 
25 96,41 132,59 116,27 141,64 
26 95,66 131,23 115,09 139,26 
27 94,94 129,58 114,33 137,92 
28 94,19 127,29 113,52 136,66 
29 93,54 124,48 112,31 135,44 
30 92,84 120,31 111,43 133,60 
31 92,14 117,93 110,91 131,76 
32 91,51 115,83 110,24 130,55 
33 91,01 114,22 109,41 129,58 
34 90,47 113,13 108,45 128,42 
35 89,97 112,04 107,55 126,72 
36 89,40 110,89 106,65 125,54 
37 88,92 109,64 105,89 124,35 
38 88,41 108,40 105,32 123,69 
39 87,77 107,04 104,91 122,75 
40 87,13 105,24 104,55 121,50 
41 86,29 103,58 104,23 120,31 
42 85,56 102,33 103,82 119,33 
43 84,83 101,43 103,43 117,99 
44 83,99 100,62 103,08 116,98 
45 83,25 99,87 102,74 116,11 
46 82,37 98,98 102,46 115,04 
47 81,74 98,27 102,19 113,96 
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Tabela 3 - Permanência das vazões durante o período de estiagem: 
 

      (Continuação) 

Permanência 
Qa 

Fora de ponta 
Qa 

Ponta 

Qd 
Fora de 
Ponta 

Qd 
Ponta 

48 81,10 97,66 101,91 113,10 
49 80,56 97,08 101,60 112,20 
50 79,94 96,43 101,20 111,30 
51 79,26 96,01 100,56 110,73 
52 78,59 95,26 99,67 110,05 
53 77,88 94,55 98,45 109,18 
54 77,20 93,77 97,70 108,37 
55 76,52 93,03 96,67 107,32 
56 75,92 92,39 95,90 106,48 
57 75,38 91,61 95,17 105,73 
58 74,89 90,95 93,97 105,07 
59 74,33 90,27 93,35 104,36 
60 73,77 89,61 92,86 103,71 
61 73,20 88,95 92,31 103,15 
62 72,58 88,28 91,77 102,70 
63 71,42 87,46 91,44 102,43 
64 68,27 86,50 91,03 102,19 
65 63,40 85,59 90,46 102,00 
66 59,48 84,67 90,00 101,75 
67 57,15 83,53 89,55 101,45 
68 56,02 82,87 89,05 101,07 
69 54,99 82,01 88,63 100,36 
70 54,20 81,10 88,32 98,68 
71 53,66 80,34 87,92 97,39 
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Tabela 3 - Permanência das vazões durante o período de estiagem: 
 
      (Continuação) 

Permanência 
Qa 

Fora de ponta 
Qa 

Ponta 

Qd 
Fora de 
Ponta 

Qd 
Ponta 

72 53,20 79,65 87,41 96,53 
73 52,85 79,03 86,92 95,64 
74 52,54 78,34 86,30 94,24 
75 52,24 77,54 85,66 93,41 
76 51,93 76,89 85,18 92,72 
77 51,57 75,95 84,55 92,19 
78 51,15 75,37 84,07 91,72 
79 50,66 74,89 83,69 91,20 
80 49,95 74,31 83,34 90,63 
81 49,03 73,86 82,87 90,03 
82 48,08 73,24 81,95 89,37 
83 47,03 72,68 80,57 88,72 
84 46,18 72,01 79,77 88,38 
85 45,60 71,29 79,15 88,06 
86 45,15 69,67 78,38 87,56 
87 44,67 63,27 73,73 86,89 
88 44,17 58,70 67,71 86,19 
89 43,62 56,29 64,41 84,92 
90 42,98 54,67 61,79 83,76 
91 42,26 53,11 56,97 82,62 
92 41,14 51,84 55,34 81,63 
93 40,23 50,08 52,19 80,03 
94 39,47 47,41 50,94 78,92 
95 38,79 45,73 48,77 78,03 
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Tabela 3 - Permanência das vazões durante o período de estiagem: 
 

      (Continuação) 

Permanência 
Qa 

Fora de ponta 
Qa 

Ponta 

Qd 
Fora de 
Ponta 

Qd 
Ponta 

96 38,12 44,58 47,40 71,55 
97 37,50 43,32 46,60 65,50 
98 36,75 41,36 45,45 57,01 
99 36,01 39,32 41,73 51,79 

 

 

Gráfico 2 - Curva de permanência das vazões durante o período de estiagem: 
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Cálculo de Vazões e Regra Operativa: 

 

Conforme descrito nas Instruções de Controle dos reservatórios (UHE Itutinga - 

IO.PO/GT.05.023) e na Instrução Padrão de controle de vazões (IO-PO/GT.05.022), o 

método utilizado para cálculo da vazão afluente é o do balanço hídrico e pode ser 

representado pela equação. 

 

 

 

Onde: 

 

I - Vazão de entrada (Qa- Vazão afluente);  

Q - Vazão de saída (Qd – Vazão defluente);  

dS/dt - Variação no armazenamento do sistema por unidade de tempo. 

 

A vazão defluente é calculada da seguinte forma por: 

 

Qd = Qt + Qv +Qres 

 

Onde: 

 

Qd - Vazão defluente (m³/s) 

Qt - Vazão turbinada (m³/s) 

Qt = Geração (MW)/ CP 

Qv - Vazão vertida (m³/s) 

Qv = Vazão defluída através dos órgãos extravasores (vertedouros, válvulas de fundo, 

etc) 

Qres = Vazão residual , quando houver 

Cp = coeficiente de produtibilidade ddo conjunto turbina/gerador 
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OBS.: Se durante o intervalo de tempo considerado houver variação em Qres, Qt ou Qv , 

deverá ser utilizada, no cálculo de Qd , a média ponderada, da seguinte forma: 

 

Q = aQ1 + bQ2 +c Q3 + .....xQn 

a + b +c + .... + x 

 

Onde; 

 

Q1, Q2, Q3, ....Qn são  os valores das vazões ( Qt, Qv ou Qres) ocorridas durante o 

intervalo de tempo considerado; 

 

a,b,c,.....,x Duração em horas dos intervalos durante os quais ocorreram Q1,  Q2 , Q3 , 

Qn, respectivamente. 

 

A regra operativa consiste no cálculo das vazões e na tomada de decisões conforme 

Diagramas 1 e 2 abaixo: 
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Diagrama de Operação 1 – Cálculo de Vazões 
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Diagrama de Operação 2 – Decisões 

 

 

Variação dos níveis do reservatório e de jusante 

 

• Nível de montante 

 

Conforme descrito na Instrução do reservatório de Itutinga, assim como o cadastro de 

usinas do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, o reservatório de Itutinga tem 

os seguintes níveis característicos: 

 

Max. maximorum:   887,00 m 

Max. normal:            886,00 m (ver situações especiais no diagrama de 

operação) 

Min. operativo:       880,00 m 

Cota Coroamento:  890,00 m 
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Pelos Gráficos 3 e 4 percebe-se claramente que o nível do reservatório permanece a 

maior parte do tempo entre as cotas 885,40 m e 885,80 m e somente em raros momentos 

o mesmo é rebaixado, normalmente para a realização de alguma atividade especial que 

requeira tal condição. 

 

Mesmo assim, existe uma restrição que determina a taxa de redução do nível de 

montante não superior a 60 cm por dia. 

 

Além disso, para se operar Itutinga com um NA abaixo da cota 884,80 m, será necessário 

programar antecipadamente (6 horas de antecedência) junto à área ambiental, a retirada 

de peixes que se encontram no tanque rede instalado neste reservatório. Somente após 

a retirada, o reservatório poderá operar abaixo desta cota. 

 

Gráfico 3 – Nível do Reservatório 

 

 

 

Gráfico 4 – Curva de Permanência 
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•  Nível de jusante: 

 

O nível de jusante varia de acordo com a vazão turbinada, porém devido ao risco de 

problemas ambientais mais a jusante, existem restrições para a variação de vazão 

(turbinada + vertida). 

 

Dados característicos: 

 

NA jusante: mínimo – 855,0 m, máximo – 861,00 m, médio – 857,70 m  

Dessa forma, embora o nível junto ao canal de fuga da usina varie bastante (vide Gráfico 

5), o nível do rio mais a jusante tem oscilações menores, que foram acompanhadas e 

utilizadas para determinar a restrição de vazão, evitando assim impactos ambientais. 

 

Gráfico 5 – NA a jusante da UHE Itutinga 

 

 

 

• Restrições de vazão visando evitar impactos ambientais: 

 

A redução da vazão vertida até 300 m³/s deverá ser efetuada de forma gradual, 

em patamares de 70 m³/s, que correspondem mais ou menos a abertura de 2 

comportas com 25 cm; para valores menores do que 300 m³/s, até o fechamento 

total, a redução deve ser de 35 m³/s (+ - 25 cm) a  cada 1 hora até o fechamento 

total. 

 



                                
 

 

 
110 
 

RADA – USINA HIDRELÉTRICA DE ITUTINGA –  
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

Visando evitar aprisionamento de peixes nas cachoeiras e saltos a jusante, se faz 

necessário: 

 

1. Redução da vazão turbinada: Quando da redução de carga das Unidades 

Geradoras, independente do horário, esta deverá ser de forma gradual, em 

patamares de 5 MW, que correspondem a mais ou menos 25 m³/s, a cada 30 

minutos até a carga final desejada; 

 

2. Redução da vazão vertida: Estando a usina com geração máxima e ainda 

com vertimento em torno de 150 m³/s, as reduções podem acarretar o 

aprisionamento e morte de peixes e mesmo respeitando-se as recomendações para 

redução da vazão vertida descritas anteriormente é necessário o acompanhamento 

ambiental por parte do pessoal da usina visando detectar a possível necessidade 

de outras manobras e assim evitar impactos ambientais; 

 

3. Havendo a possibilidade de ser necessária a redução da vazão defluente da 

usina, para controle de cheias em Funil, deverá ser mantida uma equipe da área 

ambiental de plantão de maneira a permitir a redução da vazão sem ocorrer danos 

ambientais. 

 

Curva cota-volume 

 

O volume do reservatório (Gráfico 6) é acompanhado através de acompanhamento 

batimétrico de seções típicas do reservatório que por comparação com as seções 

constantes do histórico tem-se a noção do grau de assoreamento ou não do reservatório.  
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Gráfico 6 – Curva Cota – Volume 
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Anexo E1 - Volume de espera para a estação chuvosa 2010/2011 

 
PERÍODO NVESP % VU 
   

   
Até 05/11/10 913,00 100,00 

   
06/11/10 a 19/11/10 908,67 58,33 

     
20/11/10 a 26/11/10 907,99 52,38 

   
27/11/10 a 03/12/10 907,80 50,89 

   
04/12/10 a 10/12/10 907,43 47,92 

   
11/12/10 a 07/01/11 907,06 44,94 

   
08/01/11 a 14/01/11 907,25 46,43 

   
15/01/11 a 21/01/11 907,62 49,40 

   
22/01/11 a 28/01/11 907,99 52,38 

   
29/01/11 a 04/02/11 908,67 58,33 

   
05/02/11 a 18/02/11 909,17 62,80 

   
19/02/11 a 25/02/11 909,50 65,77 

   
26/02/11 a 04/03/11 910,13 71,73 

   
05/03/11 a 11/03/11 910,44 74,70 

   
12/03/11 a 18/03/11 910,91 79,17 

   
19/03/11 a 25/03/11 911,37 83,63 

   
26/03/11 a 01/04/11 912,55 95,54 

   
02/04/11 a 08/04/11 912,83 98,51 

   
A partir de 09/04/11 913,00 100 

   
   

 

 
Fonte: ONS RE 3/182/2010 Diretrizes para as Regras de Operação de Controle de Cheias - Bacia 
do rio Paraná até Porto São José (ciclo 2010-2011). 
 
Cabe ressaltar que todas as características descritas nesse item 7.1 atendem a uma 

condicionante descrita na seqüência: “Apresentar histórico de operação do 

empreendimento, bem assim as curvas de permanência das vazões afluentes e 

defluentes ao reservatório e avaliar os impactos ambientais nos usos da água no 

reservatório e a jusante do empreendimento e na estabilidade das encostas do 

reservatório”. 
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7.2 – Área de Influência do Reservatório e Usina 
 
a) Avaliação sobre a implementação do Plano Diretor do Reservatório, 
considerando sua eficácia para garantia dos usos previstos. Caso inexistente, 
apresentar cronograma para sua elaboração. 

 
Em atendimento a condicionante no 9 da Licença de Operação da UHE Itutinga, o Plano 

Ambiental de Conservação e Uso do Entorno dos Reservatórios - PACUERA de Itutinga e 

Camargos foi protocolado perante a FEAM na data de 28/04/2008 pela Empresa Vida 

Meio Ambiente.  

 

Embora o referido documento ainda não tenha recebido o deferimento do órgão 

ambiental, a CEMIG, por meio de sua Gerência de Manutenção de Ativos de Geração 

Centro Sul – MG/CS, tem executado as ações de monitoramento contínuo, propostas no 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno dos Reservatórios - PACUERA de 

Itutinga e Camargos, de forma satisfatória. 

  

O projeto de monitoramento contínuo, proposto no referido documento, consiste na 

implementação de ações no entorno do Reservatório da UHE Itutinga, baseado na cota 

886 – Índice IBGE, com a programação de 01(uma) inspeção para período chuvoso e 

outra para período seco do ano. 

 

As ações previstas no PACUERA e executas pela CEMIG para monitorar o entorno do 

reservatório de Itutinga são:  

 

• Monitoramento visual das formas de erosão, já que essas se enquadram, 

predominantemente, na condição em que não há nenhum risco iminente de 

comprometimento de infra-estruturas; 

 
Este monitoramento tem sido realizado parcialmente pela CEMIG durante as 

fiscalizações de segurança do entorno do reservatório da UHE Itutinga. De acordo com 

cronograma estabelecido pela Gerência de Manutenção de Ativos de Geração Centro Sul 

– MG/CS, está prevista, para ocorrer em abril de 2011, uma campanha para realização 

de um levantamento/monitoramento mais intensivo dos focos erosivos.  

 

Atualmente, conforme foi verificado em campo, os principais problemas erosivos (Fotos 

21 e 22) que ocorrem no reservatório estão relacionados às áreas de pastagens, com 

destaque aos locais utilizados para dessedentação animal. Buscando minimizar a 

ocorrência destes focos erosivos a CEMIG mantém o programa de reflorestamento da 
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mata ciliar e das nascentes. Cabe ressaltar que a intervenção em áreas de terceiros só 

ocorre depois de firmada parcerias entre a CEMIG e os respectivos proprietários. 

 

 

Foto 21 – Erosão na margem do reservatório devido a pisoteio do gado. 

 

 

Foto 22 – Desmoronamento de margem em área de pastagem. 

 

• Inspeções rotineiras às margens dos reservatórios, visando identificar as 

invasões existentes e suas expansões e levantar possíveis invasões; 

 

A CEMIG realiza, periodicamente, desde 2006, inspeções de fiscalização das margens 

do reservatório por via terrestre. Os relatórios internos da equipe de fiscalização no 

período de 2006 a 2009 informam que não foram detectadas intervenções ou invasões 

dentro da COTA 886,00. 
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• Acionar os Órgãos Policiais de proteção ao meio Ambiente para autuar danos 

ambientais ocorridos nas áreas da CEMIG, no entorno dos reservatórios; 

 

Durante o período de 2006 a 2010 não foram registradas ocorrências que demandassem 

o acionamento dos órgãos policiais de proteção ao meio ambiente. 

 

• Esclarecer aos confrontantes e usuários do reservatório das restrições 

operacionais, os limites das cotas de desapropriação, fornecendo endereço e 

números dos telefones para contato com a concessionária. 

 

Ações de esclarecimentos aos confrontantes e usuários são realizadas periodicamente 

pela CEMIG, por meio dos fiscais de segurança, durante as campanhas de fiscalização 

do entorno do reservatório. 

 

• Apoiar os projetos de Recuperação Ambiental através de doações de sementes 

e mudas, produzidas no viveiro da UHE Camargos/Itutinga, a proprietários de 

terras interessados em recuperar e controlar as áreas degradadas no interior de 

suas propriedades; 

 

A CEMIG mantém, nas dependências da UHE Itutinga, um viveiro de mudas em 

funcionamento contínuo (Fotos 23, 24 e 25), no qual são produzidas mudas de espécies 

nativas e de espécies especificas para arborização urbana. No período de 2006 a 2009 

produziu 48.319 mudas para arborização urbana e 556.490 mudas nativas (Quadro 7). A 

CEMIG realiza a doação de mudas para prefeituras, organizações não governamentais, 

produtores rurais e entidades diversas mediante solicitação formal realizada junto a 

Gerência de Manutenção de Ativos de Geração Centro Sul – MG/CS. Cabe ressaltar que 

esta ação faz parte do Plano de Controle Ambiental da UHE Itutinga. Maiores detalhes 

serão apresentados no Anexo K deste relatório. 

 

Quadro 7 - Quantidade de Mudas Produzidas no Período 2006-2009 

 

Período Mudas - Arborização Urbana Mudas Nativas 

2006 12.797 98.001 

2007 14.178 162.658 

2008 10.000 98.000 

2009 11.344 197.831 

Total 48.319 556.490 
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Foto 23 – Viveiro de mudas da UHE Itutinga. 

 

 

Foto 24 – Mudas produzidas. 
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Foto 25 – Preparação de substrato. 

 

• Programa de Controle Ambiental, para avaliar e monitorar a qualidade das 

águas na tomada d’água no reservatório; 

 

A CEMIG mantém o monitoramento trimestral das águas em quatro pontos do 

reservatório da UHE Itutinga. O anexo F irá tratar detalhamento do monitoramento da 

qualidade da água durante a vigência da licença vincenda.  

 

• Programa de Promoção Ambiental; 

 

A CEMIG realiza, continuamente, em parceria com os produtores rurais da região, o 

programa de reflorestamento ciliar e proteção de nascentes (Fotos 26 a 29), sendo no 

período de 2006 a 2009 recuperados 21,2 hectares de áreas localizadas no entorno dos 

reservatórios da UHE Itutinga e da UHE Camargos, conforme Quadro 8.  

Quadro 8 – Quantitativo de Áreas Recuperadas – 2006 – 2009. 

 

Período 
Áreas Recuperadas 
com Mudas Nativas 

(hectares) 

2006 5,2 
2007 3,0 
2008 8,0 
2009 - 
Total  16,2 
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Foto 26 – Plantio realizado em 2006 – Área da Cemig. 

 

 

Foto 27 – Plantio realizado em 2007 na propriedade do Sr. Pedro de Oliveira –  

Fazenda Lago Azul 
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Foto 28 - Plantio realizado em 2008 na propriedade do Sr. Carlos Roberto Salles, 
às margens esquerda do Reservatório de Camargos. 

 

 

Foto 29 - Plantio realizado em 2009 na propriedade do Antônio Ricardo Evangelista,  
município de Itutinga – MG. 
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Foto 30 - Plantio (2,8 ha) realizado em 2008 na Propriedade do  
Sr. Jaci Donizeti de Oliveira, município de Carrancas – MG. 

 

Além deste programa, a CEMIG executa continuamente, também, o Programa de 

Produção e Soltura (Fotos 31 e 32) de Peixes Nativos em Parceria com Produtores Rural. 

No período de 2005 a 2009 foram realizadas 109 campanhas de peixamento na bacia do 

rio Grande, sendo soltos 875.749 peixes, como descrito noQuadro 9. 

. 

Quadro 9 – Quantitativo de Peixamento 2005 a 2009 

 

Período 
Campanhas de 
Peixamentos 

Quantidade de 
Peixes 

2005-2006 25 256.797 
2006-2007 23 78.831 
2007-2008 28 306.030 
2008-2009 33 59.781 

Total 109 875.749 
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Foto 31 – Tanques de peixes 

 

 

Foto 32 – Laboratório da Piscicultura da UHE Itutinga. 

 

Outro programa importante que tem sido desenvolvido é o Profauna. A Cemig mantém 

convênio com o Ibama para receber e reintroduzir animais silvestres na natureza. Os 

animais são soltos com anilhas numeradas. 

 

Ao PROFAUNA está integrado o projeto ASAS (Fotos 33 e 34) que permite a Cemig 

Geração e Transmissão, juntamente com o IBAMA, manter a fauna local dentro de suas 
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Estações Ambientais soltando animais, dentre eles, alguns que por eventualidade 

possam estar na lista de extinção.  

 

As principais espécies recebidas pela Estação ambiental da UHE Itutinga são: Canário-

da-terra-verdadeiro, Tico-Tico, Coleiro,Bigodinho, Trica-ferro-verdadeiro, Ananaí, Pato-

do-mato, Sabiá-barranco, Pássaro-preto, Azulão, Pintassilgo, Garibaldis, Papa Capim, 

Tucançú, Sabiá Laranjeira, Maritaca, etc. No período de 2006 a 2009 a Estação realizou 

a soltura de 597 aves, conforme Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Quantitativo de Soltura de Aves – 2006 – 2009 

 

Período 
Quantidade de Aves  
Soltas 

2006 136 

2007 122 

2008 150 

2009 189 

Total 597 
 
 
 

 
Foto 33 – Viveiros do Projeto ASAS. 
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Foto 34 - Aves sendo colocadas no viveiro para ambientação antes da soltura.  

 

• Programa de Educação Ambiental; 

 

O Programa de Educação Ambiental tem sido realizado anualmente com estudantes do 

1º grau e do 2º grau de escolas dos municípios do entorno dos reservatórios de 

Itutinga/Camargos. Nestas visitas são apresentados conceitos e exemplos de boa atitude 

ambiental onde são abordados assuntos como proteção do solo e da água, uso racional 

de energia elétrica, importância do equilíbrio ecológico com a preservação da fauna 

silvestre, vegetação que protege o solo, peixes nativos dos rios, menção a importância de 

respeito do período de reprodução dos animais para preservação da vida selvagem.  

 

Nestas visitas os estudantes tomam conhecimento dos Programas Ambientais mantidos 

na Estação Ambiental de Itutinga (Foto 35) através de visitas a trilha ecológica em área 

recuperada com plantio de mata ciliar, onde são observados a importância da diversidade 

biológica nos ecossistemas, reciclagem nas áreas com florestas, controle de erosão e 

preservação da qualidade da água com a preservação de nascentes e implantação de 

mata ciliar. O Programa de educação ambiental, no período de 2006 a 2010, realizou 125 

visitas, que contemplaram a participação de 6.174 participantes entre alunos e 

professores, conforme Quadro 11. 
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Foto 35 - Alunos de Madre de Deus na estufa do Viveiro de Mudas 

 

Quadro 11 – Quantitativo de Visitas do Programa de Educação Ambiental –  

2006 – 2010 

 

Período 
Quantidade de 

Visitas 
Quantidade de 

visitantes 

2006 25 1146 
2007 25 1219 
2008 25 1273 
2009 25 1292 
2010 25 1244 
Total  125 6174 

 

• Programa de Extensão Ambiental à Produção; 

 

A CEMIG, em parceria com a UFLA – Universidade Federal de Lavras, desenvolveu um 

projeto de Permacultura (Cartazes do Projeto - Anexo E 2), unindo o conhecimento 

secular às descobertas da ciência moderna, proporcionando o desenvolvimento integrado 

da propriedade rural de forma viável e segura para o agricultor familiar. 

 

O projeto permacultural desenvolvido na propriedade do Sr. Jaci Donizeti de Oliveira 

envolveu o planejamento, a implantação e a manutenção conscientes de ecossistemas 

produtivos que tenham a diversidade, a estabilidade e a resistência dos ecossistemas 

naturais. Ao todo o projeto envolveu 4 famílias (Fotos 36 a 39) que, durante o Seminário 
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Final de apresentação de resultados do projeto (Foto 40), participaram da feira 

agroecológica (Foto 41) na qual foram vendidos produtos locais produzidos nas 

propriedades participantes, sendo inclusive uma dos resultados positivos do projeto, que 

resulta na integração harmoniosa entre as pessoas e a paisagem, provendo alimentação, 

energia e habitação, entre outras necessidades materiais e não materiais, de forma 

sustentável. 

 

 

 

   

        Foto 36 – Família Freitas.                            Foto 37 – Família Mendonça Leite 

 

   

Foto 38 – Família Silva.                                    Foto 39 – Família Tito Reis. 

 

   

Foto 40 – Abertura do seminário.                         Foto 41 – Feira Agroecológica. 
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A Estação Ambiental de Itutinga, além de realizar a reprodução de alevinos, apóia 

trabalhos de pesquisa realizados por Professores da Universidade Federal de Lavras, 

orientando estudantes de mestrado e doutorado. As pesquisas são realizadas com 

objetivo de aperfeiçoar a crio–preservação no Laboratório de Piscicultura da Estação 

Ambiental de Itutinga. Nestes projetos coube a Cemig ceder instalações, capturar 

matrizes e reprodutores, insumos necessários para pesquisas e custeio de despesas de 

alimentação e hospedagem dos pesquisadores da Universidade Federal de Lavras. 

 

A Cemig dispõe de Licença para Pesca Cientifica emitida pela Coordenadoria de Gestão 

da Pesca do IEF. 

Fato notável foi a reprodução artificial pioneira e crio-preservação de sêmen da espécie 

pirapitinga (Brycon nattereri) (Foto 42), realizada pela Professora Ana Tereza de 

Mendonça Viveiros, do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras. 

 

 

Foto 42 - Pirapitinga reproduzida na Estação Ambiental de Itutinga – Jun/06 

 

b) Descrição dos principais usos praticados e admitidos no reservatório.  

 

Quando da elaboração, no ano de 2003, do Relatório de Controle Ambiental (RCA), pela 

ESSE engenharia e consultoria, com objetivo de licenciar corretivamente o 

empreendimento, foi readaptado o contexto ambiental da área de entorno às novas 

condições impostas pela implantação e operação do empreendimento desde 1995. 
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Portanto, a ESSE consultoria optou-se por não apresentar uma espacialização tradicional 

das áreas de influência direta do estudo. 

 

A área de influência indireta ou caracterização regional foi definida da seguinte forma: 

 

• Aspectos físicos e bióticos – a avaliação regional abrangeu a área de inserção das 

UHE´s Camargos e Itutinga, levando em consideração a dependência da operação da 

Usina de Itutinga em relação à regra operativa da Usina de Camargos; 

• Aspectos socioeconômicos – a região de inserção do empreendimento é 

representada pelos municípios de Itutinga e Nazareno, que possuem estreita relação 

com a usina, principalmente, em função da área de inundação. 

 

A área de influência direta (Área de entorno + Área diretamente afetada) foi definida da 

seguinte forma: 

 

• Meios físico, biótico e socioeconômico: a área de entorno é representada pela 

bacia de contribuição direta da UHE Itutinga, composta principalmente pela sub-bacia 

do alto rio Grande, sendo que a área diretamente afetada pelo empreendimento é 

definida como o total de hectares que sofreram supressão da vegetação para a 

instalação das infra-estruturas do empreendimento. 

 

Na área de influência indireta, devido às características do relevo (colinas com topo 

convexo a tabular e encosta convexa, intercaladas por cristas alongadas) associado com 

os tipos de solos, a instabilidade do terreno é moderada a forte. Isto é corroborado com a 

presença freqüente de voçorocas / erosões na área de influência indireta da UHE 

Itutinga. Portanto, o uso e ocupação do solo na AII são caracterizados por apresentarem 

as seguintes aptidões: 

 

• restrito ao manejo agropecuário com aplicação de tecnologia para os solos situados 

em relevos suave ondulado a ondulado; 

• restrito para pastagens plantadas para os solos situados em relevo ondulado; 

• aptos para pastagens naturais para os solos de baixa profundidade efetiva, fase 

pedregosa e relevo ondulado a forte ondulado. 

 

De acordo com o exposto acima, após a análise do RCA/PCA, elaborado para o 

empreendimento UHE Itutinga, quando do seu licenciamento corretivo, o uso e ocupação 
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do solo na área diretamente afetada pelo empreendimento foram caracterizados por 

pastagens e cultivos diversos. No entanto, no entorno imediato do reservatório da UHE 

Itutinga não foram identificados cultivos expressivos, mas a ocupação por pastagens, 

campos rupestres e matas ciliares. 

 

No entorno do reservatório de Itutinga, por suas características de operação e de 

ocupação não há problemas de invasão.  

 

Hoje, de acordo com os levantamentos realizados in loco e com o PACUERA (2008), o 

uso e ocupação do solo na área diretamente afetada pelo empreendimento é 

caracterizado principalmente por pastagens e cultivos diversos. No entanto, no entorno 

imediato do reservatório da UHE Itutinga não foram identificados cultivos expressivos, 

sendo mais significativa a ocupação por pastagens, casas de veraneio, campos rupestres 

e matas ciliares.  

 

O reservatório é pequeno, possui 1,6 km2 de espelho de água, assim como é pequeno o 

número de proprietários dos terrenos marginais ao lago. Além da própria CEMIG, existem 

outros 13 proprietários, conforme pode ser verificado no Quadro 12 e Mapa – RADA-A4-

004(Anexo E 3). 
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Quadro 12 – Proprietários confrontantes ao Reservatório da UHE Itutinga 
 

Nome do proprietário Margem Município 

CEMIG (área da Vila) Esquerda Itutinga 

Sr. Jeferson Esquerda Itutinga 

Sr. Joaquim Batista (Quinzinho) Esquerda Itutinga 

CEMIG (viveiro e estação de psicultura) Esquerda Itutinga 

Sr.José Márcio Direita Nazareno 

Espólio de Zinho Direita Nazareno 

Sr. Juca Salgado Direita Nazareno 

Sr. Noel Direita Nazareno 

Sr. Leonardo (Policlínica de Lavras) Direita Nazareno 

Sr. Ricardo Direita Nazareno 

Sr. Caetano Direita Nazareno 

Laticínio Nazareno (Sr. Vicente) Direita Nazareno 

Sr. Alencar Direita Nazareno 

Dr. Élcio Direita Nazareno 

Fonte: PCA Itutinga - Dados de campo, 2003. 
 
Área Rural 
 
De acordo com os levantamentos de campo realizados em agosto e outubro de 2010, o 

cenário de uso e ocupação das terras localizadas, no entorno do reservatório da UHE 

Itutinga, praticamente não sofreu alterações em relação aos usos registrados em 2003, 

na época da elaboração dos estudos ambientais para licenciamento corretivo da UHE 

Itutinga. 

 

À montante da vila existe uma propriedade rural com áreas de pastagem que chegam às 

margens do lago (Fotos 43 e 44).  

 

 
Foto 43 – Sede da propriedade localizada na margem esquerda. 
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Foto 44 - Pastagem localizada na margem esquerda do reservatório.  

 

Na margem direita, no território de Nazareno, existem nove propriedades, seis delas são 

fazendas com áreas de pastagem que se estendem, em alguns trechos até a margem do 

reservatório (Fotos 45 e 46).  

 

 

 
Foto 45 - Pastagem localizada na margem direita do reservatório.  
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Foto 46 – Propriedade na margem direita. 

 

De acordo com o PCA Itutinga (2003), observa-se o “parcelamento de terras (Fotos 47 e 

48) do Sr. Noel, que comercializou lotes à beira do lago, mesmo não sendo possível a 

documentação total (apenas promessa de compra e venda)”. Os atuais proprietários não 

residem no município, tendo construído ali casas de segunda moradia.  

 

 

Foto 47 – Casas de veraneio – parcelamento de terras na margem direita. 
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Foto 48 – Casas de veraneio– parcelamento de terras na margem direita. 

 

A propriedade do Sr. Jefferson (Foto 49) constitui uma gleba destinada ao lazer ou à locação para 

terceiros, prática comum nas propriedades lindeiras ao lago. 

 

 

Foto 49 – Propriedade da margem esquerda. 

 

Área Urbana 

 
A área considerada como urbana representa a Vila Residencial da CEMIG (Foto 50), 

construída à época da implantação das usinas de Itutinga e, posteriormente, de 

Camargos, localizada na margem esquerda, pertencente ao município de Itutinga, 

próximo ao barramento da UHE de mesmo nome. Há cerca de 7 anos a Vila foi 

transformada, por lei municipal – Lei n°. 1006 de julho de 2003 –, em loteamento 

denominado Residencial CEMIG, sendo vedado o reparcelamento ou desmembramento 

dos lotes existentes.  
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Em 26 de outubro de 2009 a Cemig recebeu da ANEEL autorização (Anexo E 4) para 

realizar a desvinculação/alienação de imóveis que compõem a Vila Residencial anexa à 

UHE de Itutinga, por meio do Despacho 4.013 da Superintendência de Fiscalização 

Econômica e Financeira da Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Desta forma, 

observando o disposto na Resolução Normativa nº 20, de 1999, bem como as 

disposições do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico - MCSE, instituído pela 

Resolução ANEEL nº 444, de 26 de outubro de 2001, os imóveis residenciais da referida 

Vila estão sendo vendidos, sendo assim desvinculados do empreendimento UHE Itutinga.  

 

 
Foto 50 – Vila Cemig. 

 

Próximo à UHE de Itutinga, há cerca de 500 metros da represa, está instalada a 

Subestação Itutinga, pertencente a Furnas Centrais Elétricas S.A., que também possui 

uma vila residencial. 

 

Uso industrial 

 
Quanto ao uso considerado como industrial, tem-se no entorno imediato do reservatório, 

próximo à BR-265, o Laticínio Nazareno (Foto 51), localizado em terras do município de 

Nazareno, margem direita do reservatório, com capacidade instalada variando entre 

1.500 e 3.000 litros/dia de leite processado, segundo informações locais. De acordo com 

informações constantes no PCA da UHE Itutinga, não há lançamento de efluentes in 

natura no reservatório, durante os levantamentos de campo também não forma 

encontrados vestígios de lançamento irregular nas águas do reservatório. 
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Foto 51 – Laticínio Nazareno – margem direita. 

 

Pesca Amadora 

 

A pesca amadora é uma pratica comum no reservatório e na bacia do rio Grande, 

notoriamente conhecida pela sua piscosidade, durante os levantamentos de campo 

verificou-se a presença de alguns pescadores nas margens do reservatório (Fotos 52 e 

53).  

 

Cabe destacar que a pesca com redes não é permitida, tendo a CEMIG um convênio com 

a Polícia Ambiental para a fiscalização da área de algumas de suas usinas, dentre as 

quais se inclui a UHE Itutinga.  

 

 

Foto 52 – Pescador amador na margem direita do reservatório de Itutinga. 
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Foto 53 – Pescador amador na margem direita do reservatório de Itutinga. 

 

No entorno do reservatório, esta atividade, mesmo que praticada de forma amadora, 

deve ser controlada para que não ocorra conflito de uso com a principal atividade do 

recurso hídrico, com a preservação da área de APP e com a proteção da biodiversidade 

da fauna aquática. Durante os trabalhos de campo, foram identificados alguns pontos de 

pesca sendo estes acessados pela margem sem a implantação de dispositivos do tipo 

plataformas ou atracadouros, sendo o acesso do reservatório realizado através de 

barrancos naturais (Foto 54), o que pode acarretar o desmoronamento das encostas. Foi 

identificado, também, um local próximo a mata ciliar com vestígios de fogueira deixados 

por pescadores (Foto 55). O acendimento de fogueiras próximo a mata ciliar pode gerar 

risco de incêndio na área de entorno do reservatório. A Cemig deverá intensificar as 

vistorias e orientar os pescadores em relação ao perigo que as fogueiras representam 

para a APP e para a fauna. 

 

 

Foto 54 – Barranco natural utilizado como pontos de pesca. 
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Foto 55 – Restos de fogueira deixado por pescadores. 

 

 

 

 

 

Área de Preservação Permanente – APP 

 
Os levantamentos de campo apontaram que o reservatório da UHE Itutinga, em função 

das restrições físicas impostas pelo relevo e solos, que limitam o uso agro pecuário das 

terras, possui boa parte da sua APP preservada (Fotos 56 a 59). 

 

 
Foto 56 - Trecho de mata ciliar preservada – margem esquerda 
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Foto 57 - Trecho de mata ciliar preservada – margem direita 

 

 
Foto 58 - Trecho de mata ciliar preservada – margem esquerda 

 

 

Foto 59 – Vista parcial da mata ciliar preservada do reservatório da UHE Itutinga. 

 

Os afloramentos rochosos no trecho da Serra do Ouro Grosso (Fotos 60 e 61) limitam o 

uso agropecuário e garante a preservação da vegetação típica de campo rupestre, que 
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em conjunto com os trechos de mata ciliar e o reservatório configuram a beleza cênica da 

região de inserção do empreendimento.  

 

 
Foto 60 – Afloramento rochoso na margem esquerda do reservatório. 

 

 

 
Foto 61 – Afloramento rochoso na margem direita do reservatório. 

 

A mata ciliar preservada configura-se também como local de abrigo para a fauna local, 

sendo registrada a presença de animais que possuem grande relação com ambientes 

aquáticos como é o caso das garças, capivaras e socós (Fotos 62, 63 e 64). 
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Foto 62 – Grupo de Garças-brancas-pequenas (Egretta alba) em repouso na mata ciliar. 

 

 

Foto 63 – Capivara (Hydrocoerus hydrochaeris.) 
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Foto 64 – Socó (Butorides striatus) 

 

c) Identificação e Caracterização dos diversos usos da água 

 

Os levantamentos realizados em campo confirmam as informações contidas no 

PACUERA, em relação aos usos da água. Foram identificados, para além da geração de 

energia, a dessedentação do gado, atividades de lazer e turismo (natação, recreação de 

contato, canoagem/navegação) e pesca. Em geral, as pastagens chegam até as margens 

permitindo ao gado acesso à água da represa. 

 

A CEMIG possui 03 outorgas concedidas pela ANA (Agencia Nacional de Águas), sendo 

uma, com a finalidade de irrigação do viveiro de mudas (Fotos 65 e 66), outra para 

abastecimento da aqüicultura (piscicultura em tanques-escavados) (fotos 67 e 68) e a 

terceira com a finalidade de abastecimento público da Vila Residencial da Cemig (Foto 

69). 
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Foto 65 – Ponto de captação de água para o viveiro de mudas. 

 

 

Foto 66 – Aspersão de águas no viveiro de mudas. 
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Foto 67 – Ponto de captação de água para a piscicultura. 

 

 

 

Foto 68 – Tanque de piscicultura. 
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Foto 69 – Estação de tratamento de água para abastecimento da Vila residencial. 

 

Foram identificas na área do reservatório duas propriedades particulares que realizam 

captação de água diretamente no reservatório (Fotos 70 e 71).  

 

 
Foto 70 – Ponto de captação de água - Propriedade na margem esquerda. 

 
Foto 71 – Propriedade com captação de água direta no reservatório. 
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No levantamento de campo foi registrado um chiqueiro de propriedade de terceiros, 

instalado de forma irregular sobre as água do reservatório (Foto 72). Os dejetos dos 

animais são lançados diretamente no reservatório. A Cemig deverá orientar o proprietário 

no sentido de providenciar a relocação do chiqueiro para local afastado da margem do 

reservatório e com adequado direcionamento dos dejetos. 

 

 

Foto 72 – Chiqueiro de propriedade na margem direita. 

 

De acordo com informações de terceiros e verificação em campo, as demais 

propriedades localizadas no entorno do reservatório possuem cisternas para 

abastecimento doméstico de água. 

 

Atividades de lazer e exploração turística acontecem, notadamente, na área denominada 

Prainha (Foto 73), cedida por comodato ao Clube Grêmio Recreativo dos Funcionários da 

CEMIG e no reservatório de Itutinga. 
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Foto 73 – Prainha localizada no camping da Vila Residencial Cemig da UHE Itutinga. 

 

 

Confirmando as informações contidas no PACUERA das UHE’s de Itutinga e Camargos, 

nos levantamento de campo não foram identificados impactos nas formas de utilização da 

água relacionados à operação desta UHE e demais usos. 

 

O Mapa 1 e Quadro 13 apresentados a seguir mostra os tipos de uso da água no entorno 

do reservatório, incluindo captação direta por meio de bombeamento e captação por 

poços tubulares. 

 



                                
 

 

 
146 
 

RADA – USINA HIDRELÉTRICA DE ITUTINGA –  
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

Mapa 1 - Uso da Água Identificados na Área de Entorno do Reservatório da UHE 

Itutinga 

 

 

 

 

Quadro 13 - Uso da Água Identificados na Área de Entorno do  

Reservatório da UHE Itutinga, 
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Anexo E 2 – Cartazes Projeto Permacultura 
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Anexo E 3 – Mapa-RADA-A4-004 
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Anexo E 4 – Autorização ANEEL - Alienação de Vila Residencial Cemig 
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ANEXO F  

 
 
 
 
 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE 
AMBIENTAL 

 
Responsável pela avaliação dos relatórios de 
monitoramento referente ao período 2005/2009: 

Marcela Cardoso Lisboa Pimenta –  
Bióloga CRBiO nº 30.820/ 4-D 
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8.1 – Monitoramento dos Aspectos de Qualidade das Águas 

 

a) Apresentar consolidação e interpretação dos dados de monitoramento da 

qualidade das águas, obtidos durante a validade da LO, com caracterização dos 

pontos de coleta e indicação, inclusive cartográfica, da rede implantada. 

Estabelecer a relação entre o prognóstico obtido nos Estudos Ambientais na fase 

de Licença Prévia (LP) e a condição atual de qualidade das águas. 

 

O monitoramento de qualidade das águas realizado na UHE de Itutinga, como 

condicionante da licença de operação vincenda, abrangeu os períodos de seca e de 

chuva, permitindo assim uma avaliação mais fidedigna do comportamento ecológico do 

ambiente hídrico. As referidas coletas e/ou amostragens foram realizadas em quatro 

pontos (Quadro 14), sendo três dentro da própria represa e um à jusante, no rio Grande. 

A estação de amostragem, localizada no corpo da represa do reservatório, situa-se junto 

à superfície (profundidade de 0,2 metros), no meio da zona fótica e a 1 metro do fundo. A 

maior parte dos parâmetros analisados foi obtida de amostras retiradas da zona fótica, 

conforme programação estabelecida previamente ao monitoramento. 

 

Antes de iniciarmos as discussões sobre os parâmetros coletados e analisados por 

Empresas (laboratórios) contratadas pela CEMIG, fazemos uma observação que nem 

todos os boletins e relatórios, apresentados para contextualização deste item, 

apresentaram resultados em todos os pontos de monitoramento e, nem todos os 

parâmetros foram coletados e analisados em todas as 4 campanhas de monitoramento. 

Desta forma os gráficos abaixo representam uma média de todos os pontos e campanhas 

ao longo da LO vigente. 

 

Quadro 14 – Pontos de Monitoramento da Qualidade da Água – UHE Itutinga 

 

PONTOS DE AMOSTRAGEM LOCALIZAÇÃO 
Ponto IT001 A montante do barramento, próximo à tomada 

d’água – superfície, metade da zona fótica e 
fundo. 

Ponto IT002 Rio Grande, a jusante de Itutinga, no canal de 
fuga após a passagem pelas máquinas 1 e 2. 

Ponto IT003 Rio Grande, a jusante de Itutinga, no canal de 
fuga após a passagem pelas máquinas 3 e 4. 

Ponto IT004 Ponto próximo à ponte, antes da draga 
(jusante) 

 

Cabe ressaltar que, os parâmetros analisados nem sempre apresentaram resultados para 

todos (de acordo com a Resolução CONAMA nº357/2005) os 4 pontos de monitoramento. 
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O monitoramento da qualidade das águas tem como objetivo: 

 

1 – avaliar a qualidade ambiental e físico-químico do reservatório e dos pontos a jusante; 

2 – avaliar a densidade e o número de taxa das comunidades; 

3 – verificar o efeito do represamento das águas para a biota do rio e do reservatório. 

 

A consolidação e interpretação dos dados de monitoramento da qualidade de água, 

obtidos durante a validade da LO (anos 2005 a 2009) consistem em coletas de períodos 

de seca e chuva. Em acordo com os resultados apresentados nos relatórios de 

monitoramento, pôde-se concluir que as informações sobre a qualidade ambiental e 

físico-química para os parâmetros perfil térmico, pH, nutrientes: fosfato, sulfato, 

nitrogênio, cor e turbidez, sólidos dissolvidos e condutividade elétrica, oxigênio dissolvido 

e DBO corroboram com os resultados obtidos, quando do licenciamento ambiental 

(RCA/PCA, 2002). A avaliação da qualidade ambiental e físico-química das águas 

apresentou-se semelhante, tanto nos pontos monitorados dentro do reservatório, quanto 

no ponto a jusante do barramento, ao longo dos últimos sete (7) anos de operação do 

empreendimento. 

 

Parâmetro temperatura e/ou Perfil Térmico 

 

Os perfis térmicos disponíveis apontaram para o claro predomínio de linhas de 

temperatura, ou seja, a temperatura ao longo da coluna d’água manteve-se constante 

durante o período de monitoramento –2005 a 2009 –, o que evidencia a mistura da 

massa líquida. Tal afirmativa é corroborada, observando os gráficos 07, 08 e 09, que são 

os resultados do monitoramento obtidos durante o período da LO vincenda. O 

reservatório da UHE de Itutinga apresentou-se desestratificado nos últimos 4 anos de 

Licença de Operação, o que possibilitou a livre circulação do oxigênio dissolvido, bem 

como dos nutrientes ao longo de toda a coluna d’água e, conseqüentemente, esses 

componentes do sistema alcançam os pontos mais profundos do reservatório com teores 

satisfatórios. 
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Grafico 07 – Temperatura da Água: Superfície nos Pontos de 

 Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

 

Grafico 08 – Temperatura da Água: 1/2 ZF nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Grafico 09 – Temperatura da Água: Fundo nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

 

Parâmetro pH 

 

O pH das águas da UHE de Itutinga situou-se na faixa neutra, oscilando entre 6,7 a 7,7, 

dentro dos limites definidos para Classe 2 (6 a 9), segundo a Resolução CONAMA nº 

357/2005. De acordo com os gráficos abaixo (gráfico 10, 11 e 12), percebe-se que, 

durante o período da LO vincenda (anos 2005 a 2009), nos 4 (quatro) pontos 

monitorados, houve um leve predomínio de valores mais baixos para pH na camada 

superficial dos pontos monitorados. Cabe ressaltar que, os gráficos abaixo foram 

elaborados com a média anual de cada ponto, sendo que o valor final apresentou uma 

tendência para valores baixos, pois o pH, assim como outros parâmetros, não foi 

coletado em todos os pontos e nem em todas as campanhas realizadas. 

 

Os resultados apresentados nos gráficos abaixo corroboram a afirmativa de que o 

ambiente aquático no reservatório de Itutinga e no ponto a jusante estavam 

desestratificados e, na parte superficial, ½ zona fótica e no fundo apresentou as mesmas 

características físico-químicas, ou seja, o pH, temperatura são semelhantes ao longo da 

coluna d’água. 
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Gráfico 10 – pH in natura: Superfície nos Pontos de 

 Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

 

Grafico 11 – pH in natura: 1/2 ZF nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Grafico 12 – pH in natura: fundo nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

As alterações de pH observadas nos gráficos 10, 11, 12 podem ser em decorrência da 

atividade das algas (fotossíntese e respiração), dissolução de rochas, bem como é 

provável que esses valores estejam relacionados ao volume de chuvas encontrados no 

período de estudo. O pH é importante ser monitorado pois influi no grau de solubilidade 

de diversas substâncias, na distribuição das formas livre e ionizadas de diversos 

compostos químicos. 

 

Parâmetro Alcalinidade 

 

No geral, o sistema estudado, durante os últimos 4 anos, apresentou tendência à acidez 

das águas, com resultados baixos, variando de 7,0 a 19 mg/L de CaCO3. Esta condição 

indica uma reduzida capacidade de neutralização de ácidos, aliada a um baixo poder de 

tamponamento. Além disso, esses resultados são reduzidos e mostraram que as águas 

do reservatório da UHE Itutinga são pouco resistentes às variações de pH. Estes 

resultados corroboram com as características naturais da região, pois no local não há 

presença de carbonatos e/ou bicarbonatos de cálcio como, por exemplo, região de Sete 

Lagoas (área de carste). 
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Gráfico 13 – Alcalinidade de Bicarbonatos:Superfície nos pontos de  
Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 
 
 

Gráfico 14 – Alcalinidade de Bicarbonatos: ½ ZF nos Pontos de  
Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 15 Alcalinidade de Bicarbonartos:Fundo nos Pontos de 

 Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

Gráfico 16 – Alcalinidade Total: Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 17 – Alcalinidade total: 1/2 ZF nos Pontos de 

 Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

Os resultados de pH somados aos resultados de alcalinidade (gráficos 13 a 17), mostram 

que a alcalinidade das águas no reservatório de Itutinga, decorreu apenas de 

bicarbonatos, principalmente de cálcio (gráficos 18 e 19) e magnésio. Esses resultados 

são corroborados com dados da literatura que mostram que as águas naturais de origem, 

principalmente superficial, no Brasil apresentam alcalinidade comumente inferior a 100 

mg/L de CaCO3. Valores mais elevados de alcalinidade nos corpos d’água estão 

associados aos processos de decomposição da matéria orgânica, à atividade respiratória 

de microrganismos, com liberação e dissolução do gás carbônico (CO2) na água. 

 

Parâmetro Cálcio 

Grafico 18 – Cálcio Total: Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Grafico 19 – Cálcio Total: ½ ZF nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

 

Parâmetro Cor 

 

A cor das águas na represa de Itutinga foi considerada bastante baixa, situando-se na 

faixa de 1 a 5 unidades na superfície e de 1 a 10 unidades na região de fundo. O limite 

para a Classe 2 (Resolução CONAMA 20/86 e DN COPAM 10/86) é de 75 unidades. Os 

teores mais elevados foram sempre registrados nos meses de chuva (janeiro e março). O 

predomínio de reduzidos valores de cor indica a pouca presença de matéria orgânica 

dissolvida (principalmente ácidos húmicos) nas águas da represa, e ainda a ausência de 

despejos industriais significativos. 

 

O parâmetro cor verdadeira ou real constitui-se em um importante indicador da 

concentração de matéria orgânica presente nas águas naturais. As águas naturais 

apresentaram, em geral, cor verdadeira e/ou real variando de 0 a 200 uC. Essas 

afirmativas corroboram com os resultados apresentados nos gráficos 21, 22 e 23, o que 

se pode inferir que a represa de Itutinga não apresentou, além da capacidade suporte de 

depuração do sistema, decomposição de matéria orgânica de origem vegetal, descargas 

de efluentes domésticos e lixiviação de solos agriculturáveis. 

 

 

 

 



                                
 

 

 
161 
 

RADA – USINA HIDRELÉTRICA DE ITUTINGA –  
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

 

 

 

Grafico 20 – Cor Aparente: Superfície nos Pontos de 

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

Gráfico 21 – Cor Real: Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 22 – Cor Real: ½ ZF Nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

Gráfico 23 – Cor Real: Fundo nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água  

 

 

 

 

 

Parâmetro Turbidez 

 

A turbidez da água apresentou-se, também, baixa (1 a 30 unidades), tanto no 

reservatório quanto à jusante, sendo que os picos são observados no período chuvoso, 

quando ocorreu o carreamento superficial das partículas do solo. Para a Classe 2 é 

fixado o limite de turbidez de 100 unidades. 
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Outra forma de avaliar a característica turva de uma água é mediante o uso do disco de 

Secchi, cuja profundidade de desaparecimento equivale à transparência da água. Os 

resultados obtidos variaram de 0,3 a 3 m, com a transparência sendo obviamente mais 

alta no período seco. Tais valores indicaram que a profundidade da zona fótica, que é a 

região onde pode ser desenvolvida a atividade fotossintética, oscila entre 0,9 e 9 m. 

 

A turbidez natural das águas superficiais está, geralmente, compreendida na faixa de 3 a 

500 uT. Em reservatórios (represas), onde a velocidade de escoamento da água é 

menor, a turbidez tende a ser bastante baixa, conforme se confirmou com os resultados 

dos monitoramentos (ano 2005 a 2009) representados nos gráficos 24, 25 e 26. A 

turbidez dos corpos d’água é particularmente elevada em regiões com solos erodíveis, 

onde as chuvas podem carrear partículas de argila, siltes, areia, fragmentos de rocha e 

óxidos metálicos do solo. 

 

Gráfico 24 – Turbidez:- Superfície nos Pontos de 

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 25 – Turbidez: ½ ZF nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
 

 
 
 

Gráfico 26 – Turbidez: Fundo nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 
 

 

Parâmetro Sólidos Suspensos 

 

Curiosamente os teores de sólidos totais foram mais altos nos meses tipicamente secos 

(junho e setembro), quando normalmente seria esperada a situação inversa. Trata-se, no 

entanto, de valores bastante reduzidos (6 a 19 mg/L na represa e, 7 a 30 mg/L no rio), 

confirmando a baixa presença de partículas suspensas na água. Com relação aos sólidos 

dissolvidos seus teores são também muito reduzidos (5 a 17 mg/L na represa e 6 a 26 
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mg/L no rio à jusante), situando-se consideravelmente abaixo do limite da Classe 2 (500 

mg/L). 

 

Os sólidos em suspensão aumentam a turbidez da água, isto é, diminuem sua 

transparência. O aumento da turbidez reduz as taxas de fotossíntese e prejudica a 

procura de alimento para algumas espécies, levando a desequilíbrios na cadeia 

alimentar. Sedimentos podem carregar pesticidas e outros tóxicos e sua deposição no 

fundo de rios e lagos prejudica as espécies bentônicas e a reprodução de peixes. De 

acordo com os resultados apresentados nos gráficos de 27 a 30, somados aos resultados 

apresentados nos gráficos 31 a 33 percebe-se que as águas do reservatório de Itutinga 

não apresentaram turbidez, sólidos suspensos e sólidos totais acima dos valores 

definidos na Resolução CONAMA 357. Portanto, não havendo prejuízo para o equilíbrio 

na cadeia alimentar. 

 

 

Gráfico 27 – Sólidos Suspensos Totais: Superfície nos Pontos de  
Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 28 – Sólidos Suspensos Totais:1/2 ZF nos Pontos de  
Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 
 
 
 

 
Gráfico 29 – Sólidos Suspensos Totais: Fundo nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 30 – Sólidos Totais: Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água. 

 

 

 

 

Parâmetro Sólidos Dissolvidos 

 

Sólidos Dissolvidos Totais nas águas correspondem a toda matéria que permanece como 

resíduo, após evaporação e secagem da amostra a uma temperatura entre 103 e 105 ºC, 

durante um tempo fixado (SILVA, 1997). A água com demasiado teor de sólidos 

dissolvidos totais não são convenientes para usos. Quando contém menos de 500 mg/L 

de sólidos dissolvidos é, em geral, satisfatória para uso doméstico e para muitos fins 

industriais (gráficos 31, 32, 33). Com mais de 1000 mg/L, a água contém minerais que lhe 

conferem um sabor desagradável e a torna inadequada para diversas finalidades 

(CARVALHO & OLIVEIRA, 2003).  
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Gráfico 31 – Sólidos Dissolvidos Totais: Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água. 

 

 

 

 

Gráfico 32 – Sólidos Dissolvidos Totais:1/2 ZF nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 33 – Pontos Dissolvidos Totais: Fundo nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água. 

 

 

 
 

Parâmetro Condutividade elétrica 
 
Os valores representados nos gráficos 34 a 36 apontam para um baixo grau de 

mineralização das águas do reservatório de Itutinga e no ponto a jusante. Esta 

característica é confirmada também pelos reduzidos teores de condutividade, os quais se 

situam na estreita faixa de 20 a 26 µS/cm. Há relação entre sólidos dissolvidos e 

condutividade, ambos expressam indiretamente presença de sais na água, que varia 

entre 0,2 e 0,7, situando-se, portanto, em uma faixa encontrada na maioria dos corpos de 

água lêntico. 
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Gráfico 34 – Condutividade Elétrica a 250 C: Superfície Nos Pontos de  
Monitoramento de Qualidade de Água  

 

 
 
 
 
 

Gráfico 35 – Condutividade Elétrica a 25 0 C: 1/2 ZF nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 36 – Condutividade Elétrica a 25 0C: Fundos nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água  

 

 

 

A condutividade elétrica indica a capacidade da água natural de transmitir a corrente 

elétrica em função da presença de substâncias dissolvidas que se dissociam em ânions e 

cátions, sendo, por conseqüência, diretamente proporcional à concentração iônica. Águas 

naturais apresentam condutividade elétrica inferior a 100 µS/cm, podendo atingir 1000 

µS/cm em corpos d’água receptores de elevadas cargas de efluentes domésticos e 

industriais. Portanto, pode-se verificar, por meio dos resultados apresentados nos 

gráficos 34 a 36, que os valores para a condutividade representam ambientes de 

qualidade ambiental. 

 

Parâmetro Oxigênio Dissolvido 

A oxigenação das águas pode ser considerada como boa, registrando concentrações de 

oxigênio dissolvido na faixa de 5,2 mg/L (fundo) a 7,1 mg/L (superfície). Portanto, sempre 

superiores ao limite da Classe 2 (5 mg/L). A entrada de oxigênio nas águas da represa é 

feita tanto por via fotossintética quanto pela aeração atmosférica. 

 

A obtenção de valores aproximadamente semelhantes na superfície e no fundo indica a 

ocorrência de uma clara condição de mistura das águas. Sabe-se que, em lagos e 

represas que se estratificam facilmente, é usual a ausência de oxigênio dissolvido nas 

camadas profundas, mesmo em ambientes aquáticos não impactados por ações 

antrópicas, mas este reservatório não é considerado estratificado. Portanto, há oxigênio 

dissolvido ao longo de toda a coluna d’água do reservatório, sendo isso considerado 
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como bioindicador ambiental. Sabe-se que, em lagos e represas que se estratificam 

facilmente, é usual a ausência de oxigênio dissolvido nas camadas profundas, mesmo 

em ambientes aquáticos não impactados por ações antrópicas. Os valores mais elevados 

foram sempre registrados nos meses mais frios (junho e setembro), já que a dissolução 

de gases na água é inversamente proporcional à sua temperatura (lei de Henry). 

 

As concentrações de OD (gráficos 37 a 39) podem variar naturalmente. Cursos d’água de 

velocidade mais elevada, como por exemplo, favorecem o aporte do oxigênio da 

atmosfera. Enquanto que, lagos e reservatórios apresentam concentrações de OD que 

podem superar à de saturação em dias de intensa atividade fotossintética da comunidade 

algal e das plantas aquáticas. 

 

Cabe ressaltar que a redução da concentração de OD no ambiente pode ocorrer por 

razões naturais, principalmente por meio da respiração dos organismos presentes no 

ambiente aquático, por perdas para a atmosfera, mineralização da matéria orgânica e 

oxidação de íons. Nessa última premissa, lagos e reservatórios, por vezes, apresentam 

variações significativas nas concentrações de OD no período noturno, devido ao inverso 

do processo da fotossíntese realizado pelas algas e plantas aquáticas que, na respiração, 

consomem o oxigênio e liberam o gás carbônico. O aumento da concentração de CO2 

pode acarretar a redução mais significativa do pH e favorecer a ressolubilização de 

diversos compostos depositados no fundo do corpo d’água. 

 

Gráfico 37 – Oxigênio Dissolvido: Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 38 – Oxigênio Dissolvido: 1/2 ZF nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

 

Gráfico 39 – Oxigênio Dissolvido: Fundo nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Parâmetro DBO e DQO 

 

Os resultados de DBO e DQO referem-se à quantidade de matéria orgânica passível de 

ser estabilizada biologicamente. Portanto, os resultados observados nos gráficos 40 a 44 

somados aos resultados dos parâmetros físico-químicos anteriormente descritos, 

mostram que as águas do reservatório de Itutinga e do ponto a jusante apresentaram 

baixa concentração de matéria orgânica e, portanto, a DBO no sistema foi baixa. 

Enquanto a DBO tem como oxidação da matéria orgânica o auxílio de bactérias, a DQO o 

fenômeno é provocado pela ação de uma substância química. 

 

 

A ocorrência de teores detectáveis apenas na coleta do período chuvoso está 

provavelmente associada ao efeito carreador das águas de chuva. Estes resultados são 

compatíveis com os baixos valores de DBO registrados, junto com as boas condições de 

oxigenação das águas. 

Nas classes que correspondem às águas menos poluídas, exigem-se baixos valores 

máximos de DBO e elevados limites mínimos de oxigênio dissolvido. 

 

Gráfico 40 – DBO: Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 41 – DBO: 1/2 ZF nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água  

 

 

 

 

Gráfico 42 – DBO: Fundo nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 43 – DQO: Superfície nosPontos de  

Monitoramento de Qualidade de Águas 

 

 

 

 

 

Gráfico 44 – DQO: ½ ZF nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Parâmetro Nutrientes (Nitrogênio e Fósforo) 

 

Quanto aos principais nutrientes (nitrogênio e fósforo), as concentrações registradas 

foram usualmente baixas. Para o nitrogênio amoniacal a maioria dos resultados, exceção 

feita no período chuvoso, foi inferior a 0,001 mg/L, denotando praticamente a ausência do 

nitrogênio em sua forma quimicamente mais reduzida. Para o caso do nitrogênio nítrico, 

os teores foram um pouco mais altos, conforme seria de se esperar em um ambiente 

pouco impactado. As concentrações variaram de < 0,001 mg/L a 0,024 mg/L, sendo 

também maiores na época chuvosa, considerou-se ainda a baixa capacidade de retenção 

do solo para os nitratos. 

 

 

Gráfico 45 – Nitrito: Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 46 – Nitrito: 1/2 ZF nos Pontos de 

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

 

Gráfico 47 – Nitrito: Fundo nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

Nitrogênio Amoniacal ou Amônia existe nas águas naturais em pequenas concentrações, 

resultante da decomposição da matéria orgânica de origem predominantemente animal. 

Aumentos súbitos indicam contaminação recente por esgosto doméstico e efluentes 

orgânicos. Esse composto favorece a proliferação de bactérias e, em concentrações 
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acima de 2,5 mg/L, são tóxicas para algumas espécies de peixes de água doce (gráficos 

48 a 50). 

 

Gráfico 48 – Nitrogênio Amonical: Superficie nos Pontos de 

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

 

Gráfico 49 – Nitrogênio Amonical: ½ ZF nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 50 – Nitrogênio Amonical: Fundo nos Pontos de 

 Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

De acordo com exposto acima e observado nos gráficos 48, 49 e 50, pode-se concluir 

que as águas do reservatório de Itutinga e ponto a jusante não apresentaram 

contaminação orgânica, por despejo de esgoto e/ou efluente. 

 

Gráfico 51 – Nitrogênio Total: Superficie nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

 

 



                                
 

 

 
181 
 

RADA – USINA HIDRELÉTRICA DE ITUTINGA –  
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

 

 

 

Gráfico 51 – Nitrogênio Total: ½ ZF nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 53 – Nitrogênio Total: Fundo nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 54 – Nitrato: Superfície nos Pontos de  
Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 55 – Nitrato: 1/2 nos Pontos de  
Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 56 – Nitrato: Fundo nos Pontos de  
Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 
 

 

O nitrogênio e seus derivados (Nitrito e Nitrato) constituem, junto com o fósforo, 

nutrientes essenciais ao crescimento das algas e plantas aquáticas, facilmente 

assimiláveis nas formas de amônio e nitrato. Em relação à forma molecular (nitrogênio), 

fator relevante à floração de algumas espécies de algas e cianobactérias em lagos e 

reservatórios refere-se à capacidade de fixação do nitrogênio atmosférico, permitindo o 

seu crescimento mesmo quando as outras formas de nitrogênio não estão disponíveis na 

massa líquida. 

 

Cabe destacar que o limite da Classe 2 (0,025 mg/L) é bastante restritivo considerando-

se as condições brasileiras, cujas bacias de drenagem são, natural ou artificialmente, 

muito ricas em fósforo. O fosfato total, que normalmente é o composto que mais gera 

preocupações com relação à possível eclosão do fenômeno de eutrofização, situou-se 

quase sempre abaixo do limite analítico de detecção (0,001 mg/L), o qual foi ultrapassado 

apenas na época chuvosa (máximo de 0,037 mg/L), não obstante a alta capacidade de 

retenção de fosfatos no solo. 
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Gráfico 57 – Fósforo Total: Superfície Ambiente Lêntico nos Pontos de 
Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 58 – Fósforo Total: 1/2 ZF Ambiente Lêntico nos Pontos de 
 Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 59 – Fósforo Total: Fundo Ambiente Lêntico nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

As formas de ortofosfatos, sendo HPO4
-2 a mais comum para as faixas de pH das águas 

naturais, são as mais facilmente assimiláveis por algas e plantas aquáticas, e em águas 

naturais não poluídas as concentrações de fósforo são comumente inferiores a 0,02 

mg/L. O fósforo não apresenta inconveniente de ordem econômica ou significado 

sanitário para águas de consumo humano. 

 

Fósforo, tais valores (gráficos 57, 58 e 59) podem estar relacionados com o aporte de 

matéria orgânica alóctone como folhas, galhos, matéria orgânica em decomposição como 

a liberação do fósforo que faz parte da formação geológica de remotas eras geológicas, 

como é o caso da região de Itutinga. Além disso, existe no ambiente aquático uma 

quantidade significativa de fósforo, pois o mesmo é utilizado pelos organismos aquáticos 

como fitoplânctons e algas na ciclagem de nutrientes. 

 

Parâmetro Ferro e Manganês 

 

As concentrações de ferro são freqüentemente altas, o que é devido à forte presença 

deste metal em grande parte dos solos brasileiros. O limite da Classe 2 (0,3 mg/L) refere-

se ao ferro na sua forma solúvel. Os teores de ferro total variaram de < 0,01 mg/L a 1 

mg/L, registrando-se os maiores valores na época chuvosa. 
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O ferro aparece (gráficos 60 a 63), normalmente, da dissolução de compostos do solo e 

dos despejos industriais. Em épocas de alta precipitação, o nível de ferro na água 

aumenta em decorrência dos processos de erosão e/ou lixiviação das margens dos 

corpos de água. Além disso, o ferro pode estar relacionado aos aspectos geoquímicos da 

bacia dos cursos d’água monitorados, normalmente, da dissolução de compostos do solo 

onde ocorrem mineralizações de tais elementos. Tal resultado é corroborado pelos dados 

contidos no RCA/PCA apresentado quando da avaliação da viabilidade do 

empreendimento perante o órgão ambiental do Estado. 

 

Gráfico 60 – Ferro Solúvel: Superficie nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

Gráfico 61 – Ferro Sóluvel: ½ ZF nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 62 – Ferro Solúvel: Fundo nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 63 – Ferro Total: Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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O resultado de manganês (gráficos 64 a 68) pode estar relacionado aos aspectos 

geoquímicos da bacia dos cursos d’água monitorados, normalmente da dissolução de 

compostos do solo onde ocorrem mineralizações de tais elementos. Tal resultado é 

corroborado pelos dados contidos no RCA/PCA apresentado quando da avaliação da 

viabilidade do empreendimento perante o órgão ambiental do Estado. 

 

Gráfico 64 – Manganês Total: Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 65 – Manganês Total: 1/2 ZF nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 66 – Manganês Total: Fundo nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 67 – Manganês Solúvel: Superfície Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 68 – Manganês Solúvel: 1/2 ZF nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

O ferro não apresenta inconveniente sanitário, mas de caráter econômico, por produzir 

manchas em roupas e aparelhos sanitários em concentrações superiores a 0,3 mg/L e 

em maiores concentrações, conferi sabor à água de consumo. A Portaria 518 do IGAM 

estabelece que concentração máxima de ferro total de 0,3 mg/L, idêntico valor adotado 

pelo padrão americano e canadense. A remoção de ferro pode se realizar por aeração 

para favorecer a oxidação à forma insolúvel – coagulação ou pré desinfecção com 

compostos de cloro. 

 

Embora bem menos abundante e quando presente freqüentemente associado ao ferro, o 

manganês também se apresenta na forma dissolvida (Mg+2) e insolúvel (Mg +4) em 

menores concentrações quando comparado ao ferro. Por se apresentar mais estável na 

forma reduzida do que o ferro, sua oxidação torna-se mais difícil e a simples aeração não 

é exitosa na remoção do manganês. Em contrapartida como usualmente apresenta-se na 

forma de óxidos carbonatos ou hidróxidos poucos solúveis, as concentrações de 

manganês em águas superficiais raramente excedem 1,0 mg/L à exceção das mesmas 

circunstâncias verificadas para o ferro em relação a águas subterrâneas de poços 

profundos com baixas concentrações de oxigênio dissolvido. 

 

Como o ferro, o manganês não apresenta significado sanitário e os inconvenientes são 

de natureza estética. Concentrações superiores a 0,05 mg/L podem favorecer o 

aparecimento de manchas em vestes, aparelhos e sanitários. 
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Parâmetro Bacteriológico 

 

No aspecto bacteriológico as águas da represa de Itutinga apresentam densidades muito 

baixas de bactérias indicadoras de contaminação fecal. Assim sendo, as concentrações 

de coliformes fecais variaram de ND (não detectável) a 60 NMP/100 mL na represa e 64 

NMP/100 mL no rio. Trata-se de valores muito reduzidos, situando-se muito aquém do 

limite da Classe 2 (5000 NMP/100 mL) e atingindo a condição de excelente conforme o 

Padrão de Balneabilidade (Resolução CONAMA 274/00). Com relação aos estreptococos 

fecais, que constituem bons indicadores da presença de contaminação fecal oriunda de 

animais, as densidades também são muito baixas (4 a 72 NMP/100 ml). A relação 

coliformes fecais/estreptococos fecais oscila consideravelmente, o que não permite 

nenhuma conclusão sobre a provável origem das baixas contaminações fecais 

registradas. 

 

 

Gráfico 69 – Coliformes Termotolerantes: Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 70 – Coliformes Termotolerantes: Fundo nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

 

Gráfico 71 – Estreptococos Fecais: Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 72 – Estreptococos Fecais: Fundo nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 73 – Escherichia coli: Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

 

 



                                
 

 

 
194 
 

RADA – USINA HIDRELÉTRICA DE ITUTINGA –  
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

Gráfico 74 – Escherichia coli: fundo nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

A importância atribuída à presença ou ausência de determinado grupo de indicadores em 

uma amostra de água relaciona-se diretamente com o grau de associação do 

microorganismo com fezes de humanos e animais de sangue quente. Assim algumas 

bactérias do grupo dos coliformes totais e termotolerantes podem ser encontradas no 

ambiente, no solo ou vegetação em decomposição, limitando assim sua utilidade como 

indicadores de contaminação fecal. 

 

Os estreptococos fecais constituem um grupo de bactérias cujo hábitat normal é o trato 

intestinal humano e de outros animais. Estas bactérias normalmente não ocorrem em 

águas e solos de áreas não poluídas, sendo que as poucas incidências estão 

relacionadas diretamente a animais de vida selvagem ou a drenagem dos solos por 

enxurradas. 

 

Assim a sua presença nos corpos hídricos indica possibilidade de contaminação por 

excretas humanas, seja pelo despejo de efluentes domésticos ou pela drenagem 

superficial. Podem ser encontrados em águas com altos teores de matéria orgânica, ou 

em solo e material vegetal em decomposição, sem necessariamente haver contaminação 

fecal. São utilizados como padrão para a qualidade microbiológica da água para 

balneabilidade, consumo humano, aqüicultura. Os valores visualizados nos gráficos 69 a 

74 referentes aos parâmetros coliformes termotolerantes, escherichia coli e estreptococus 

termotolerantes não há relação direta com a Operação da UHE Itutinga. 
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Parâmetro Metais 

 

Os metais ocorrem nos corpos d’água devido a despejos decorrentes, principlamente, de 

processos industriais na forma de substâncias químicas orgânicas e/ou inorgânicas. A 

seguir serão feitas considerações sobre os metais mais utilizados como indicadores de 

qualidade das águas cujos padrões encontram–se estabelecidos na Resolução CONAMA 

nº 357. 

 

Gráfico 75 – Cobre Solúvel: Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

Gráfico 76 – Cobre Solúvel: ½ ZF nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 77 – Cobre Solúvel: Fundo nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

O cobre ocorre nas águas naturais em pequenas concentrações. É benéfico e essencial 

ao metabolismo humano; sua ausência pode provocar problemas de anemia. 

Concentrações elevadas de cobre nas águas são danosas aos organismos aquáticos, 

havendo também a possibilidade de aparecimento de gosto na água. De acordo com os 

resultados apresentados nos gráficos 75 a 77, pode-se perceber que a quantidade desse 

metal nas águas do reservatório da UHE Ituntinga está abaixo do limite definido pela 

Legislação vigente (Resolução CONAMA 357/2005). Portanto, não há relação com a 

operação da UHE itutinga e os valores encontrados para o metal cobre nas águas 

monitoradas durante a LO vigente. 

 

Grafico 78 – Mércurio Total –Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 79 – Mercúrio Total: 1/2 nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

Gráfico 80 – Mercúrio Total: Fundo nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

O mercúrio encontra-se distribuído no meio ambiente e seu aumento deve-se a atividade 

de indústrias e aplicações agrícolas. De acordo com os resultados apresentados nos 

gráficos 78 a 80, pode-se perceber que a quantidade desse metal nas águas do 

reservatório da UHE Ituntinga está abaixo do limite definido pela Legislação vigente 

(Resolução CONAMA 357/2005). Portanto, não há relação com a operação da UHE 

Itutinga e os valores encontrados para o metal mercúrio nas águas monitoradas durante a 

LO vigente. 
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Metais pesados diversos são encontrados na forma dissolvida nas águas naturais, 

resultado do lançamento de efluentes industriais e da lixiviação de áreas de garimpo e 

mineração. Destacam-se arsênio, cromo, cobre, mercúrio, chumbo e prata. Aliados à 

toxicidade, esses metais temdem a potencializar na cadeia trófica, vale afirmar que a 

concentração eleva –se à medida que se ascende na cadeia alimentar. 

 

Parâmetro Sulfatos 

 

O sulfato é um dos ânions mais abundantes na natureza. Surge nas águas subterrâneas 

por meio da dissociação de solos e rochas, como sulfato de magnésio e oxidação de 

sulfatos. Nas águas superficiais, ocorre por meio das descargas de esgoto doméstico e 

efluentes industriais. De acordo com os resultados apresentados nos gráficos 81 a 83, 

pode-se concluir que a operação da UHE Itutinga, durante a LO vincenda, não alterou a 

qualidade das águas do Rio Grande. 

 

Gráfico 81 – Sulfatos: Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 82 – Sulfatos: 1/2 ZF nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

 

Gráfico 83 – Sulfatos – Fundo nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Parâmetro Temperatura do Ar 

 

Gráfico 84 – Temperatura do Ar: Superfície Pontos de 

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 
 
 
 

Gráfico 85 – Temperatura do Ar: 1/2 ZF nos Pontos de  
Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 86 – Temperatura do ar: Fundo nos Pontos de  
Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 
 
 

Gráfico 87 – Transparência: Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

Parâmetro Clorofila-a 

 

No caso da avaliação do desempenho ambiental em questão pode-se dizer que a entrada 

de nutientes provenientes do empreendimento – UHE Itutinga, não é elevada para 

promover o crescimento excessivo de algas / fitoplânctons, bem como a turbidez 

apresentou valores baixos, o que favorece a penetração de luz. Isto se baseando nos 

resultados para clorofila-a, que se refere a biomassa de fitoplânctons (gráfico 88). 
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Gráfico 88 – Clorofila –a: Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

 

Parâmetro Fenóis - Surfactantes 

 

 

Gráfico 89 – Índice de Fénois: Superfície nos Pontos de  
Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 90 – Índice de Fenóis: 1/2 ZF nos Pontos de  
Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 91 – Índice de Fenóis: Fundo nos Pontos de  
Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 92 – Surfactantes: Superfície nos Pontos de  
Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 93 – Surfactantes: 1/2 ZF nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 94 – Surfactantes: Fundo nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

Parâmetro Óleos e Graxas e Óleos Minerais 

 

Na represa as concentrações obtidas na superfície e no fundo são muito semelhantes, 

em decorrência do já comentado processo de mistura vertical da coluna de água. Os 

óleos e graxas, cuja presença poderia indicar alguma contaminação de origem industrial, 

estão virtualmente ausentes na massa líquida, com todas as concentrações inferiores a 

0,01 mg/L. 

 

Gráfico 95 – Óleos e Graxas Totais: Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 
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Gráfico 96 – Óleos Minerais: Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

Gráfico 97 – Óleos Minerais: Superfície nos Pontos de  

Monitoramento de Qualidade de Água 

 

 

 

 

É importante comentar que a CEMIG possui um sistema de análise de água, o qual 

apresenta a classificação apresentada na Figura 4 abaixo. De acordo com o exposto 

acima, somado a classificação identificada na figura abaixo, a qualidade ambiental das 

águas nos pontos do reservatório de Itutinga mostrou que são de qualidade boa ao longo 

do período de vigência da LO. 
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Figura 4 – Dados do IQA para os pontos do reservatório de Itutinga. 

 

Os parâmetros biológicos – comunidades fitoplanctônicas, zooplanctônicas e 

zoobentônicas apresentaram, também, bons resultados quanto ao número de espécies 

(táxa, táxons) e o índice de diversidade é apenas reflexos dos bons resultados coletados 

e discutidos no item 8.1 deste relatório quanto aos parâmetros físico-químicos e 

bacteriológicos. 

 

Os fitoplânctons são a base da cadeia alimentar aquática, pois convertem material 

inorgânico em orgânico (através da fotossíntese), oxigenam a água (ainda através da 

fotossíntese) e podem afetar a quantidade de luz solar que penetra na coluna d’água. 

Esta última pode ocorrer devido à disponibilidade de luz, nutrientes inorgânicos e de 

faixas específicas de temperatura para crescerem e se reproduzirem. Dentre esses 

fatores, o suprimento de nutrientes (especialmente o Fósforo) é um dos principais, pois é 

ele que ditará a evolução do seu crescimento. 

Nos ambientes lóticos, como o rio Grande (ponto a jusante), sob o aspecto ecológico, os 

organismos pertencentes à classe Bacillariophyceae e à classe Chrysophyceae são mais 

importantes do ponto de vista quantitativo, o que ocorreu na maioria das vezes durante o 

monitoramento da LO vincenda. 
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As cyanobactérias são organismos comuns em todos os ambientes aquáticos devido às 

suas estratégias adaptativas. São encontradas em todas as estações do ano, porém são 

sensíveis às mudanças abruptas das condições ambientais. São capazes de armazenar 

fósforo e fixar nitrogênio atmosférico (especialmente as Nostocales), o que permite que 

sobrevivam em ambientes com diferentes níveis tróficos (Paerl, 1988). Podem utilizar 

bicarbonato como forma de carbono inorgânico, consequentemente, preferem ambientes 

alcalinos (Shapiro, 1990). 

 

Nas análises de cyanobactérias, foram identificadas em média 19 táxons ao longo da LO 

vincenda, distribuídas em três ordens principais: Chroococcales, Oscillatoriales e 

Nostocales. Observou-se, no entanto, que para os pontos analisados não foram 

encontrados nenhum táxon, fato esse corroborado com campanhas realizadas quando da 

elaboração do RCA/PCA. Os organismos identificados do grupo das cianofíceas são 

mixotróficos, ou seja, assimilam compostos orgânicos dissolvidos na água, reduzindo 

dessa forma a quantidade de matéria orgânica no meio aquoso. 

 

A comunidade zooplanctônica possui um papel central na dinâmica de um ecossitema 

aquático, especialmente na ciclagem de nutrientes e no fluxo de energia. Na grande 

maioria dos ambientes aquáticos, inclusive os analisados no presente relatório, a 

comunidade zooplanctônica é formada por Rotíferos e Crustáceos (Cladocera e 

Copépoda). 

 

Os zooplanctônicos identificados, na maioria dos pontos de amostragem, têm papel 

fundamental na transferência de energia nos ecossistemas aquáticos. Desta maneira, os 

ciliados transformam a matéria orgânica de tamanho pequeno em biomassa, 

possibilitando desta maneira, que sejam ingeridas por rotíferos, cladóceros e copépodos. 

Desta forma, mantendo o equilíbrio da cadeia alimentar aquática e o fluxo de energia do 

sistema. 

 

Os invertebrados bentônicos apresentaram, em geral média e riqueza de diversidades 

boas, inclusive apresentando durante todo o perído de amostragens taxas identificadas 

como bioindicadores de qualidade ambiental das águas monitoradas. Quanto aos táxons 

identificados para a comunidade de zoobentons, a maioria é constituída por 

bioindicadores de qualidade ambiental, ou seja, indicadores de ambientes ricos em 

oxigênio dissolvido e geralmente não resistentes à poluição e/ou alteração brusca do 

ambiente. 
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Conclusão 

 

De acordo com exposto acima e os resultados representados nos gráficos pode-se inferir 

que o cálculo do índice de estado trófico para os pontos monitorados, durante a Licença 

de Operação da UHE Itutinga, classifica o ambiente como oligotrófico. Observou-se, 

também, que quanto ao perfil de temperatura, houve pouca variação e não suficiente 

para ocasionar impactos ao ecossistema, apresentando similaridades com campanhas de 

amostragem realizadas quando da elaboração do estudo ambiental RCA/PCA. 

 

O parâmetro OD apresentou resultados bastante satisfatórios ao longo dos últimos anos 

de operação do empreendimento. Isto mostra que substâncias como óleos / graxas, óleos 

minerais, fenóis e surfactantes estão virtualmente ausentes e/ou em concentrações muito 

abaixo do limite definido pela Resolução CONAMA 357/2005. Desta forma, não 

prejudicando a respiração dos organismos aquáticos, alterando a tensão superficial da 

águas, onde organismos fitoplanctônicos e zooplanctônicos habitam e fazem uso da troca 

de gases (O2 e CO2). 

 

No geral, o conjunto de informações levantadas ao longo das coletas realizadas 

demonstrou que a característica mais marcante dos cursos d’água estudados foi a 

manutenção da densidade fitoplanctônica em pontos com águas oligotróficas; com 

valores de eqüidade e diversidade específica de espécies mediana, indicando um 

ambiente de qualidade boa. 

 

Além disso, o estabelecimento de populações fitoplanctônicas e zooplanctônicas parece 

não depender somente das condições atuantes no ambiente, mas também da história 

passada do mesmo, ou seja, da presença de sazonalidade e de um regime de 

temperatura e de luz, bem como da disponibilidade de alimento, concentração de 

oxigênio dissolvido. De concreto sabe-se que a migração vertical e horizontal dos 

fitoplanctons e zooplanctons é condicionada, na maioria das vezes, por um conjunto de 

fatores, tanto bióticos como abióticos e não somente por um fator isolado. 

 

De acordo com o descrito acima e as características físico-químicas, a composição, a 

densidade e riqueza dos organismos presentes na comunidade fitoplanctônica e 

zooplanctônica nos pontos monitorados durante a Licença de Operação vincenda, pode-

se concluir que o ambiente aquático apresenta média a baixa taxa de matéria orgânica, 

sendo considerado como ambiente oligotrófico. É importante considerar que os 

resultados de fitoplancton, zooplancton, somado ao fato de os resultados do 
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monitoramento da comunidade zoobentônica, apresentaram organismos que são 

bioindicadores de qualidade das água, mostra que a qualidade ambiental das águas do 

reservatório de Ituntinga, durante a vigência da LO, é satisfatória a boa. 

 

Portanto, o cálculo estimado do IQA (Índice de Qualidade da Água) caracteriza o 

ambiente como satisfatório a excelente, mostrando que o empreendimento UHE Itutinga 

apresentou durante todo o período da LO vincenda um desempenho ambiental (controle 

ambiental) satisfatório. 

 

Diante do exposto acima, sugere-se que a frequência do monitoramento na UHE Itutinga 

possa ser reduzido de 4 campanhas por ano para 2 campanhas, sendo uma coleta no 

período de seca e outra no período de chuvas. Essa sugestão é corroborada pelo fato de 

ao longo do período de vigência da LO os parâmetros de qualidade físico-químicos não 

alteraram, muito pelo contrário permaneceram semelhantes e, inclusive com os 

resultados abordados no RCA/PCA do licenciamento corretivo da UHE Itutinga.  

 

b) Indicar os resultados das medidas ambientais adotadas e as eventualmente 

necessárias, a partir da evolução da condição de qualidade de águas do 

reservatório e dos trechos de vazão reduzida e restituída. Considerar, para fins de 

indicação das medidas corretivas de competência do concessionário, os efeitos da 

operação da usina (restrição verificada a jusante da usina e deplecionamento do 

reservatório). Avaliar, ainda, a eficiência dos dispositivos e programas de controle 

implantados pelo concessionário como medida mitigadora (por ex.: estação de 

tratamento de esgoto eventualmente implantada em vilas, povoados e cidades em 

razão da instalação da Usina, ações de vigilância sanitária e epidemiológica, 

medidas profiláticas adotadas, etc.). 

 

Os resultados obtidos com o monitoramento da qualidade das águas durante os 5 anos 

de vigência da LO do empreendimento apontam que os dispositivos: caixas separadoras 

de água e óleo – SAO instaladas na SE e na Usina e sistema de tratamento de esgoto 

constituído por fossas sépticas, instalados a partir de 2003 para mitigar possíveis 

impactos na qualidade das águas do reservatório, estão em perfeito funcionamento. Os 

dispositivos são considerados adequados ás características operacionais do 

empreendimento, Cabe ressaltar que a CEMIG realiza inspeções de manutenção e 

limpeza periódica dos mesmos. 

 



                                
 

 

 
211 
 

RADA – USINA HIDRELÉTRICA DE ITUTINGA –  
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

Em relação à água do rio Grande, a jusante da usina, não foram detectadas situações 

que indiquem a modificação de sua qualidade em função da operação do 

empreendimento.  

É importante observar que a UHE Itutinga possui uma estreita dependência à UHE 

Camargos, localizada imediatamente à montante, distando apenas 5 km ao longo do rio 

Grande. 

Este vínculo ameniza, consideravelmente, possíveis interferências ambientais no meio ou 

sobre o empreendimento que possam advir da UHE Itutinga, uma vez que a UHE 

Camargos funciona como uma barreira de regularização de vazão para o reservatório de 

Itutinga quer seja pela sua dimensão quer seja por estar inserida na bacia do rio Grande 

que apresenta uma maior fragilidade ambiental. 

 

Como exemplo pode ser citada duas variáveis ambientais de considerável expressividade 

em estudos ambientais de empreendimentos hidrelétricos em operação por mais de 10 

anos: qualidade das águas e a condição de encostas. No âmbito da qualidade das águas, 

pode-se mencionar que a UHE Camargos condiciona a qualidade dos parâmetros físicos, 

químicos e biológicos uma vez que retém sedimentos, funcionando como um corpo 

depurador. 

 

A usina de Itutinga opera com uma variação de flutuação de nível de água (NA) de 

pequena magnitude, correspondendo a um pequeno deplecionamento, podendo essa 

característica operacional estar vinculada à regra operativa da UHE Camargos. Esse 

pequeno deplecionamento favorece em muito a atual estabilidade das encostas voltadas 

para o reservatório de Itutinga, conforme pôde ser observado in situ.  

 

 

c) Descrever eventuais conflitos de uso verificados, avaliando eventuais prejuízos, 

com descrição das medidas adotadas. 

 

Não se aplica, pois não ocorreram conflitos e/ou prejuízos com relação às medidas de 

controle ambientais adotadas. 

 

 

d) Identificar e caracterizar a origem das fontes de poluição (antrópica ou natural), 

caso seja constatada alterações na condição de qualidade da água. 
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Não se aplica, pois como pôde ser observado na discussão dos resultados obtidos 

durante a LO vicenda, não houve alterações nas condições de qualidade da água nos 

pontos monitorados para o empreendimento UHE Itutinga. 

 

8.2 - Monitoramento dos Aspectos Sócio-Econômicos 
 

a) Área de Influência – município (s) afetado (s), com destaque para cidades e 

povoados que tiveram sua dinâmica populacional e econômica alterada em 

decorrência de efeitos diretos ou indiretos da presença do empreendimento 

 

A implantação da UHE Itutinga ocorreu em meados da década de 1950, uma iniciativa da 

CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais e da Companhia de Eletricidade Alto 

Rio Grande – CEARG, para o abastecimento de diversos tipos de usos da água, dentre 

eles a geração de energia elétrica. Na época em questão a legislação brasileira vigentes 

era insipiente em relação às questões ambientais e não exigia a elaboração de estudos 

ambientais anteriores a implantação deste tipo de empreendimento. Desta forma, não 

existe para a UHE Itutinga um diagnóstico ou uma avaliação de impactos 

socioeconômicos relativo a época de sua implantação. 

 

Levando se em consideração que o empreendimento encontra-se em operação há 55 

anos, os efeitos diretos e indiretos do empreendimento sob a dinâmica populacional e 

econômica encontram-se neutralizados e imperceptíveis. Nos últimos cinco anos de 

operação da UHE Itutinga, que correspondem ao prazo de validade da licença de 

operação do empreendimento, não há indícios que comprovem a existência de 

interferência da UHE em relação à dinâmica populacional e econômica da área de 

influência do empreendimento. A população convive em harmonia com o 

empreendimento, sendo informalmente relatado por habitantes do entorno do reservatório 

que o empreendimento melhorou a qualidade ambiental da região ao incentivar a 

recuperação das matas ciliares. 

 

Cabe ressaltar que os municípios de Itutinga e Nazareno são classificados como 

pequenos, com população total (IBGE,2009) variando entre 4.165 (Itutinga) e 8.096 

(Nazareno) em todos eles a população se concentra nas áreas urbanas, acompanhando 

tendência geral de migração rural – urbana registrada desde os anos 60.  

 

No que diz respeito à economia, os dados do IBGE para o ano de 2007 mostram que o 

setor industrial é o que mais contribui para a composição do PIB nos dois municípios 
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representando em ambos, aproximadamente 42 % do PIB. O setor de serviços aparece 

em segundo lugar representando 30,61 % do PIB em Itutinga e 34,11% em Nazareno 

(Quadros 13 e 14). 

 

Quadro 13 - Composição do PIB por Setor Economico – Valores (R$)- 2002 a 2007 

 

Ano Município Agropecuária Industria Serviços 
Adminsitração 

Pública(*) 
Impostos PIB 

2002 

Itutinga 

7.836,46 9.661,13 8.161,86 3.902,73 455,13 26.114,58 

2003 9.060,28 12.321,43 9.027,04 4.042,37 616,45 31.025,20 

2004 9.563,53 19.157,87 9.776,52 4.328,98 722,59 39.220,52 

2005 10.091,80 20.549,80 10.930,99 5.015,31 1.015,04 42.587,62 

2006 9.466,51 16.596,18 12.483,91 6.009,06 1.172,83 39.719,42 

2007 11.238,22 18.693,65 13.621,58 6.646,55 947,43 44.500,88 

2002 

Nazareno 

7.543,23 15.267,82 14.369,80 5.901,80 1.400,67 38.581,52 

2003 10.990,81 19.611,96 16.521,49 6.155,19 1.761,38 48.885,64 

2004 11.705,64 28.570,77 17.928,51 6.806,82 1.813,34 60.018,26 

2005 11.552,09 34.554,37 21.277,78 8.260,88 2.684,16 70.068,39 

2006 13.151,14 28.688,99 23.825,42 9.794,38 2.193,61 67.859,15 

2007 14.527,91 30.715,88 24.587,15 10.883,92 2.255,40 72.086,33 
(*) Setor não incluso na composição do PIB. 

Fonte: IBGE 

 

Quadro 14 –PIB per Capita e Percentual por Setor Econômico – 2002 a 2007 

 

Ano Município PIB Populaçao 
PIB per 
Capita 

Agropecuária 
(%) 

Industria  
(%) 

Serviços  
(%) 

Impostos  
(%) 

2002 

Itutinga 

26.114,58 4093 6.380,30 30,01 37,00 31,25 1,74 

2003 31.025,20 4074 7.615,41 29,20 39,71 29,10 1,99 

2004 39.220,52 4055 9.672,14 24,38 48,85 24,93 1,84 

2005 42.587,62 4037 10.549,32 23,70 48,25 25,67 2,38 

2006 39.719,42 4018 9.885,37 23,83 41,78 31,43 2,95 

2007 44.500,88 4051 10.985,16 25,25 42,01 30,61 2,13 

2002 

Nazareno 

38.581,52 7332 5.262,07 19,55 39,57 37,25 3,63 

2003 48.885,64 7368 6.634,86 22,48 40,12 33,80 3,60 

2004 60.018,26 7404 8.106,19 19,50 47,60 29,87 3,02 

2005 70.068,39 7440 9.417,79 16,49 49,32 30,37 3,83 

2006 67.859,15 7476 9.076,93 19,38 42,28 35,11 3,23 

2007 72.086,33 7716 9.342,45 20,15 42,61 34,11 3,13 
 

 

No que diz respeito à arrecadação fiscal, os dois municípios que compõem a área de 

influência da UHE Itutinga possuem um baixa arrecadação própria. A gestão das contas 

públicas destes municípios é diretamente dependentes dos repasses governamentais 
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(Quadros 15 e 16). Neste contexto a presença do empreendimento UHE Itutinga 

representa um ganho à arrecadação municipal destes municípios, devido ao repasse de 

verbas a título de Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos 

(CFRH), conforme apresentado no Quadro 4 do Anexo B deste relatório. 

 

Quadro 15 - Situação da Receita Fiscal do Município de Itutinga no  

Período de 2001 a 2007 

R$ MIL A PREÇOS CORRENTES 
DISCRIMINAÇÃO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

RECEITA NÃO FINANCEIRA 3.154,44  2.966,92  2.944,64  3.298,40  4.254,70  5.251,03  5.574,08  

RECEITAS DE ARRECADAÇÃO 
PRÓPRIA 

189,96  456,43  393,53  309,75  490,30  629,51  393,55  

IPTU 21,44  30,87  23,78  26,09  27,10  30,18  39,49  

ISS 17,10  40,91  20,47  43,82  124,68  233,97  183,52  

IRRF 16,53  24,55  21,37  29,86  40,40  47,14  38,85  

OUTRAS 134,89  360,10  327,91  209,98  298,12  318,22  131,69  

RECEITAS DE 
TRANSFERÊNCIAS 

2.964,48  2.510,48  2.551,11  2.988,64  3.764,40  4.621,52  5.180,52  

FPM 1.425,55  1.865,43  1.932,73  2.258,41  2.823,02  3.132,79  3.676,03  

LC 87/96 18,31  30,07  30,68  28,38  23,92  13,63  17,43  

ICMS 727,38  572,06  650,34  792,28  861,45  937,16  1.230,67  

IPVA 39,29  40,95  43,70  52,93  58,60  72,33  89,51  

SUS 47,50  51,19  0,00  0,00  0,00  177,77  267,59  

FUNDEF 49,28  46,08  71,15  49,54  186,87  139,37  199,88  

SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE 0,00  2,19  0,00  0,00  8,80  18,48  34,73  

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 172,52  149,60  146,29  25,37  158,95  552,45  75,00  

OUTRAS 484,66  143,05  89,00  246,19  201,83  192,52  406,37  

DEDUÇÕES DA RECEITA 
CORRENTE 

0,00  390,15  412,78  464,45  559,05  614,98  816,67  

Fonte:  http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/situacao_fiscal_municipio.asp 
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Quadro 16 - Situação da Receita Fiscal do Município de Nazareno no  

Período de 2001 a 2007 

 
R$ MIL A PREÇOS CORRENTES 

DISCRIMINAÇÃO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
RECEITA NÃO FINANCEIRA 3.362,09 3.623,98 4.011,41 4.872,19 6.409,80 6.914,43 7.747,83 

RECEITAS DE ARRECADAÇÃO 
PRÓPRIA 

334,07 383,58 460,05 173,99 273,66 408,93 496,58 

IPTU 53,66 55,29 65,53 76,59 37,76 60,05 52,73 

ISS 38,77 12,76 9,14 13,92 28,74 84,44 223,62 

IRRF 13,44 18,14 16,55 39,24 40,84 47,90 46,54 

OUTRAS 228,21 297,38 368,84 44,24 166,32 216,54 173,70 

RECEITAS DE 
TRANSFERÊNCIAS 

3.028,02 3.240,39 3.551,35 4.698,19 6.136,14 6.505,50 7.251,24 

FPM 1.578,25 1.913,41 2.023,86 2.258,41 2.823,02 3.132,79 3.681,79 

LC 87/96 28,89 52,98 45,49 26,26 34,99 21,42 22,33 

ICMS 608,10 738,24 910,03 977,59 1.253,55 1.458,81 1.715,88 

IPVA 68,15 72,84 68,20 80,36 118,57 158,38 171,86 

SUS 214,11 150,22 0,00 236,88 330,62 687,51 587,14 

FUNDEF 342,03 466,00 483,15 566,95 768,04 852,54 992,32 

SALÁRIO EDUCAÇÃO / FNDE 0,00 0,00 21,57 26,80 102,06 130,69 143,66 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 72,00 84,61 40,25 596,13 563,00 351,46 224,93 

OUTRAS 116,49 172,33 330,55 403,82 762,33 407,65 627,26 

DEDUÇÕES DA RECEITA 
CORRENTE 

0,00 410,25 371,75 474,99 620,06 695,74 915,94 

Fonte:  http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/situacao_fiscal_municipio.asp 

 

8.3 - Monitoramento dos Aspectos Físicos e Biótico 

 

a) Indicar as ações de monitoramento e controle de processos erosivos 

induzidos pelo deplecionamento do reservatório e pela operação da Usina 

identificando a eventual ocorrência de novos focos nas margens do lago e 

no trecho de jusante. 

 

Conforme mencionado anteriormente, a usina de Itutinga opera com uma flutuação de 

nível de água (NA) de pequena magnitude, correspondendo a um pequeno 

deplecionamento, podendo essa característica operacional estar vinculada à regra 

operativa da UHE Camargos. Esse pequeno deplecionamento favorece em muito a atual 

estabilidade das encostas voltadas para o reservatório de Itutinga, conforme pôde ser 

observado in situ. Entretanto, esta estabilidade é em alguns pontos modificada em função 

das variáveis físicas e do uso e ocupação do entorno do reservatório. 
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A CEMIG tem realizado vistorias periódicas no entorno do reservatório por meio de sua 

equipe de fiscalização e segurança, sendo previsto para abril de 2011 uma campanha 

para levantamento detalhados dos novos focos erosivos, com ênfase nos trechos 

ocupados por pastagens e utilizados para dessendentação animal. 

 

Durante os trabalhos de campo para avaliação dos impactos ambientais nos usos da 

água no reservatório e a jusante do empreendimento e da estabilidade das encostas do 

reservatório da UHE Itutinga, verificou que os processos erosivos na área do reservatório 

estão em sua maioria relacionados com as áreas de pastagens e com as características 

físicas das encostas. 

 

O primeiro ponto do levantamento (Foto 74) é uma voçoroca apresentando multiplicidade 

de canais de dissecação. A feição apresenta indícios de estabilidade, sendo que seu 

interior foi recolonizado. No entorno da voçoroca a vegetação predominante é a de 

Campo com ocorrência de árvores esparsas, aparecendo localmente áreas destinadas à 

pastagem, ressalta-se que não foi identificado nenhum sinal de desmoronamento recente 

de solo. 

 

 

Foto 74 - Ponto 1 - Coordenadas UTM 0539253/7645608 

 

Os pontos 2, 4, 5, 8 e 10 (Fotos 74, 75, 76, 77 e 78) apresentam pequenos e médios 

desmoronamentos da margem do reservatório relacionados à fragilidade do solo em 

conseqüência ao pisoteio do gado. 
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Foto 74 - Ponto 2 - Coordenadas UTM 0539477/7645523 

 

 

Foto 75 – Ponto 4 - Coordenadas UTM 0540793/7644951 

 

 

Foto 76 – Ponto 5 - Coordenadas UTM 0540435/7644101 



                                
 

 

 
218 
 

RADA – USINA HIDRELÉTRICA DE ITUTINGA –  
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

 

Foto 77 – Ponto 8 - Coordenadas UTM 0541061/7642531 

 

 

Foto 78 – Ponto 10 - Coordenadas UTM 0540737/7642631 

 

Os pontos 3, 6 e 5 (Fotos 79 e 80) apresentam áreas de solo exposto em decorrência 

contínua passagem do gado para dessedentação às margens do reservatório. 

 



                                
 

 

 
219 
 

RADA – USINA HIDRELÉTRICA DE ITUTINGA –  
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

 

Foto 81 – Ponto 3 - Coordenadas UTM 0540776/7644965 

 

 
Foto 82 – Ponto 6 - Coordenadas UTM 0541653/7643502 

 

O ponto 9 caracteriza-se como uma área de solo exposto utilizada por pescadores 
amadores para acesso ao reservatório (Foto 83). 
 

 
Foto 83 – Ponto 9 - Coordenadas UTM 0541015/7642442 
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O ponto 7 (Foto 84) compreende uma área em média encosta cujo solo encontra-se 
exposto devido ao pastoreio do gado. 
 

 
Foto 84 – Ponto 7 - Coordenadas UTM 0541222/7642533 

 

Os pontos 11 e 12 (Fotos 85 e 86) configuram-se como cicatrizes de deslizamentos 

situados na margem direita do reservatório expondo manto de intemperismo de granito 

gnaisse avermelhado. A vertente possui elevada declividade estando as feições situada 

em uma clareira ocupada com pastagem em meio a vegetação do Cerrado. 

 

 

Foto 85 – Ponto 11 - Coordenadas UTM 0540828/7642458 
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Foto 86 – Ponto 12 - Coordenadas UTM 0540041/7642176 

 

b) Descrever a situação atual das áreas recuperadas após a entrada em 

operação da Usina (bota-fora, canteiro de obras, jazidas e áreas de 

empréstimo). Apresentar relatório fotográfico “As Built”. 

 

Não há registro da época de implantação que indiquem com precisão os locais 

utilizados para bota-fora, jazidas e áreas de empréstimos. 

 

Nos levantamentos realizados in loco não foram encontradas áreas degradadas 

relacionadas diretamente ao período de construção da usina. Desta forma conclui-

se que as áreas utilizadas durante a implantação da usina encontram-se 

atualmente recuperadas. 

 

A seguir é apresentado o registro fotográfico da área do empreendimento (Fotos 

87 a 103).  
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Foto 87 – Subestação da UHE Itutinga. 

 

 
Foto 88 – Canaleta de drenagem da área industrial da UHE Itutinga. 
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Foto 89 – Área das turbinas de salas de controle. 

 

 
Foto 90 – Tubulação de adução – Área industrial 
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Foto 91 – Restituição de vazão. 

 

 
Foto 92 – Tomada d’água. 

 

 
Foto 93 – Barragem de enrocamento. 
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Foto 94 - Vista geral do reservatório . 

 

 

 

 

 

 
Foto 95 - Salas de operação e manutenção da UHE Itutinga. 
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Foto 96 - Depósito de Materiais da Casa de máquinas. 

 

 
Foto 97 – Almoxarifado da UHE Itutinga. 

 

 
Foto 98 – Brigada de incêndio. 
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Foto 99 - Piscicultura. 

 

 
Foto 100 - Viveiro de mudas 

 

 
Foto 101 - Camping Itutinga. 
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Foto 102 – Portaria da UHE Itutinga. 

 

 

Foto 103 – Jusante do barramento. 

 

c) Descrever as ações de manutenção das vias de acesso implantadas em 

função da instalação e operação da Usina e descrever a situação atual. 

 

De acordo com as observações realizadas em campo, o acesso às áreas 

industrial administrativa e residencial da UHE Itutinga encontra-se em bom estado 

de conservação. As vias internas do empreendimento são pavimentadas e 

arborizadas (Fotos 104 a 108), possuindo adequado sistema de drenagem pluvial. 

Cabe ressaltar que a portaria do empreendimento localiza-se a menos de um 

quilometro da BR 265. 
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Foto 104 – Via interna do empreendimento – área industrial. 

 

 

Foto 105 – Via interna do empreendimento – estacionamento da área industrial. 

 

 
Foto 106 – Via interna do empreendimento – área industrial. 



                                
 

 

 
230 
 

RADA – USINA HIDRELÉTRICA DE ITUTINGA –  
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

 

 
Foto 107 – Via interna do empreendimento – viveiro de mudas. 

 
Foto 108 – Via interna do empreendimento – via de acesso ao barramento. 

 

d) Indicar as ações de monitoramento biológico desenvolvidas nas áreas de 

entorno e de influência da usina, destacando a avaliação dos programas de 

conservação executados, além de programas específicos desenvolvidos 

para a fauna e a flora às margens do reservatório; com relação a vegetação 

ciliar de entorno do lago, apresentar a quantificação das áreas de plantio 

com registro fotográfico. Apontar medidas de correção adotadas e/ou 

planejadas; 

 

A CEMIG mantém continuamente o Programa Pró-Fauna / Reintrodução de fauna 

Silvestre e o Programa de Reflorestamento Ciliar e Proteção de Nascentes em 

parceria com Produtores. 
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Além disso, como medida para promover melhoria ambiental a Cemig distribuiu 

mudas de árvores para arborização urbana e mudas de espécies nativas para 

recuperação de nascentes, reflorestamento ou implantação de mata ciliar nos 

municípios.  

 

O viveiro da Estação Ambiental de Itutinga produz em média 180.000 mudas de 

espécies nativas por ano e atende a produtores rurais e Prefeituras com 

fornecimento de mudas. 

 

d) Indicar as ações de monitoramento biológico desenvolvidas no trecho de 

vazão reduzida  abordando as interferências sobre a vegetação e sua fauna 

associada, incluindo o estudo da ictiofauna considerando os efeitos da 

restrição de vazões naturais sobre o ecossistema aquático e terrestre. 

Apontar medidas de correção adotadas e/ou planejadas. 

 

Não se aplica. O trecho que poderia ser considerado Trecho de vazão Reduzida 

esta interligado ao Rio e tem fluxo permanente de água, não se aplicando, 

portanto, algum monitoramento. 

 

e) No caso das medidas de compensação ambiental voltadas para o Meio 

Biótico informar o estágio atual de sua implementação. Para os 

empreendimentos que geraram a criação de Unidade de Conservação (UC), 

a empresa deverá informar sobre a manutenção e execução do   Plano de 

Manejo da referida Unidade, descrevendo  as ações desenvolvidas ao longo 

da L.O. Deverá também informar sobre o estágio de reconhecimento legal da 

UC, anexando a publicação da Portaria (ou o diploma legal) que  instituiu a 

criação da mesma. 

 

Não se aplica tendo em vista que de acordo com o Parecer Técnico DIENE 

003/2006, Processo COPAM: 307/1991/003/2002, o Procurador Chefe da FEAM, 

Sr. Joaquim Martins da Silva Filho, que recomendou o cancelamento da 

condicionante 4.  

 

Esta condicionante tratava da comprovação do atendimento ao Artigo 36 da Lei nº 

9.985/2000 (Lei do SNUC), conforme a Nota Jurídica nº 671, de 21 de dezembro 

de 2004, da Advocacia-Geral do Estado, as quais tratam da Compensação 

Ambiental, em especial quanto à conclusão “i”, transcrita a seguir: “i) os 
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empreendimentos implantados e em operação sem as respectivas licenças 

ambientais podem e devem ser convocados ao licenciamento pelo órgão 

ambiental competente, que deverá exigir o pagamento da compensação 

ambiental, como condição para a expedição da licença, caso se trate de 

empreendimento de significativo impacto ambiental, nos termos do Art. 36 da Lei 

nº 9.985/2000”. 

 

Cabe ressaltar que a UHE Itutinga tem mais de 50 anos, portanto foi implantada 

antes da promulgação da LEI 9985/2000 ( LEI Snuc) que pede pagamento de 

compensação ambiental. 

 

f) Apresentar resultados do monitoramento da icitofauna no reservatório; 

considerar a depleção diária do nível d’água decorrente da regra operativa; 

 

Não se aplica 

g) Apresentar resultados do monitoramento da ictiofauna a jusante da casa de 

força, considerando as interferências da oscilação de nível d’água, 

decorrente da regra operativa, até o seu ponto limite. 

 

Não se aplica 

 

i) Comprovar da eficiência e eficácia do mecanismo de transposição de peixe 

adotado e/ou monitoramento das ações de  manejo com vistas à 

conservação da ictiofauna. 

 

Não se aplica 
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ANEXO G  

 

 

GERENCIAMENTO DE RISCOS  

 
 
 

NÃO SE APLICA TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ REGISTROS DE 

OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO NA UHE ITUTINGA NOS 

ÚLTIMOS 5 ANOS 
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ANEXO H  
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE MELHORIA CONTÍNUA DO 
DESEMPENHO AMBIENTAL 
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O empreendimento possui desde 2005 a Certificação ISO 14001:2004 que é um padrão 

internacional para Sistemas de Gerenciamento Ambiental.  

 

O certificado de gestão ambiental da série ISO 14001:2004 atesta a responsabilidade 

ambiental no desenvolvimento das atividades relacionadas a geração de energia 

(operação e manutenção), produção de alevinos e mudas. 

 

Para a obtenção e manutenção do certificado ISO 14001:2004, a Usina de Itutinga tem 

que se submeter a auditorias periódicas, realizadas por uma empresa certificadora, 

credenciada e reconhecida pelos organismos nacionais e internacionais. Na ultima 

auditoria ocorrida em setembro de 2008, o sistema de gestão ambiental da UHE Itutinga 

foi considerado dentro da conformidade do requisitos exigidos pela norma. 

A UHE Itutinga também possui desde 2005 as certificações: 

• ISO 9001:2008 - Esta Norma promove a adoção de uma abordagem de processo 

para o desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia de um sistema de 

gestão da qualidade para aumentar a satisfação do cliente pelo atendimento aos 

seus requisitos. 

• ISO 18001:2007 – A norma OHSAS 18001:2007 especifica os requisitos para um 

Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho - SST, para permitir que 

qualquer tipo de organização controle de forma mais eficaz seus riscos de 

acidentes e doenças ocupacionais e melhore seu desempenho em SST (o que, 

aliás, vai ao encontro da nova legislação brasileira sobre o FAP - Fator 

Acidentário de Prevenção - e sobre o NTEP - Nexo Técnico Epidemiológico 

Previdenciário). A OHSAS 18001 é uma ferramenta que permite uma empresa 

atingir e sistematicamente controlar e melhorar o nível do desempenho da Saúde 

e Segurança do Trabalho por ela mesma estabelecido. 

O certificado da ISO 14001, bem como os da ISO 9001:2008 e da ISO 18001:2007 são 

apresentados a seguir. 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 

RELACIONAMENTO COM A 
COMUNIDADE 
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A UHE Itutinga se relaciona com a Comunidade do entorno do empreendimento 

conduzindo as seguintes atividades:  

 

• Programa de Educação Ambiental: Atendimento anual de 1.250 alunos das 

cidades do entorno. Para realização deste programa, a Cemig disponibiliza 

(contrata) ônibus com autorização do DER para transportes de passageiros. O 

conteúdo das praticas ambientais do referido programa abrange o uso racional de 

energia elétrica, o seu fluxo desde a geração até consumo final, bem como 

menciona a utilização dos recursos naturais como proteção do solo, da água e da 

fauna aquática e terrestre. 

 

• Programa de Produção e Soltura de Alevinos: mantém um programa de parceria 

com produtores rurais para a recriação de peixes nativos para aumentar a oferta 

de alevinos de espécies nativas, 50 % da produção fica com os produtores para 

melhoria de renda dos parceiros. .Ainda dentro desta atividade a Cemig promove 

solturas de peixes nos reservatórios e nos afluentes na bacia hidrográfica a 

montante de Camargos, esta soltura visa repovoamento de rios e tem objetivo de 

servir como instrumento de valorização da ictiofauna nativa da bacia o Rio 

Grande. 

 

• Produção de mudas nativas e de arborização urbana: A Cemig mantém viveiro 

florestal para produção de mudas de espécies nativas para implantação de matas 

ciliares, proteção de nascentes, recuperação de áreas degradadas, para 

produtores rurais e prefeituras municipais, além das mudas nativas o viveiro 

também produz mudas para arborização urbana que são disponibilizadas para 

entidades públicas e privadas e prefeituras municipais conduzirem seus 

programas de arborização urbana. 

 

A Unidade Ambiental da UHE Itutinga também está sempre aberta para receber visitantes 

e para apoiar pesquisas de Universidades como a de Lavras, cedendo o Laboratório de 

Piscicultura e fornecendo mudas para trabalhos de pesquisa. 

 

Outra atividade desenvolvida pela UHE Itutinga, no tocante ao relacionamento com a 

comunidade, se refere ao apoio na realização de Encontros de Produtores que possam 

estimular o desenvolvimento no meio rural. 
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A Cemig mantém Central de Atendimento ao Consumidor e público em geral onde dá 

encaminhamento às sugestões e reclamações das partes interessadas. 
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ANEXO J 
 
 
 
 
 
 

INVESTIMENTOS NA ÁREA AMBIENTAL 
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A Cemig aplicou, no período de 2006 a 2010, em média R$ 1.234.000,00 por ano, na 

manutenção dos Programas ambientais da Estação Ambiental de Itutinga. 

 

Os programas executados continuamente são os seguintes: 

 

• Programa de piscicultura – reprodução e soltura de peixes; 

• Programa Florestal – produção de mudas de espécies nativas; 

• Programa de Educação Ambiental – atendimento a 1.250 alunos /ano; 

• Programa Profauna - em convênio com Ibama promove a soltura de animais 

apreendidos pelo Ibama e recuperados na Estação Ambiental de Peti; 

• Programa de Monitoramento de Qualidade da Água no Reservatório e a Jusante 

da Casa de Força. 

 

Para execução do Programa de Gerenciamento de Resíduos da UHE Itutinga, a Cemig 

investe o montante de R$ 30.000,00 por ano para realização dos procedimentos de 

coleta, embalagem e destinação correta de resíduos, através do Centro de Triagem de 

Resíduos em Belo Horizonte. 

 

O Quadro 15 apresenta os investimentos realizados na UHE Itutinga relacionados a área 

ambiental. 

 

Quadro 15 - Investimentos na Área Ambiental  

 

Descrição das Atividades 
Montante (R$) Investido 

2006 2007 2008 2009 2010 
Programa de Produção e Soltura de 
Peixes Nativos em parceria com 
Produtores Rurais 

250.000,00 267.500,00 286.225,00 306.260,75 327.699,00 

Programa de Produção de Mudas e 
de Reflorestamento Ciliar e Proteção 
de Nascentes 

700.000,00 749.000,00 801.430,00 857.530,10 917.557,21 

Programa de Educação Ambiental 50.000,00 53.500,00 57.245,00 61.252,15 65.539,80 
Programa Pró-Fauna / Reintrodução 
de fauna Silvestre. 

24.120,00 25.808,40 27.614,99 29.548,04 31.616,40 

Programa de Monitoramento de 
Qualidade da Água 

23.000,00 24.610,00 26.332,70 28.175,99 30.148,31 

Programa de Gerenciamento de 
Resíduos 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

TOTAL 1.077.120,00 1.150.418,40 1.228.847,69 1.312.767,03 1.402.560,72 
 
 
 



                                
 

 

 
244 
 

RADA – USINA HIDRELÉTRICA DE ITUTINGA –  
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT 

 
 
 
 

ANEXO K 
 
 
 
 
 

EVIDÊNCIAS DE ATENDIMENTO ÀS 
CONDICIONANTES 
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Anexo: K 1 - Protocolo: R074436/2007 – 14/08/2007 
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Anexo: K 2 - Página 3 do Parecer Técnico DIENE: 003/2006 
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Anexo K 3 - Ofício ES/AM/2469/2007 -Protocolo R114186/2007 
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Anexo: K 4 - Parecer Único: 125/2007  
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ANEXO L 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO FINAL E PROPOSTAS 
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Os levantamentos e análises realizados para a elaboração deste Relatório de Avaliação 

de Desempenho Ambiental RADA evidenciam que o empreendimento em questão, 

caracterizado pela a atividade de geração de energia, por meio da utilização de recursos 

hídricos, são realizadas de acordo com as normas técnicas vigentes e respeitando a 

legislação ambiental vigente, principalmente no que se refere a utilização dos recursos 

hídricos e padrões de qualidade da água. O empreendimento se encontra em adequadas 

condições ambientais de funcionamento. 

 

A análise de documentos e as vistorias de campo evidenciaram que o empreendedor 

atendeu as recomendações estabelecidas no Plano de Controle Ambiental e na 

condicionante 02 da UHE Itutinga, que definem a necessidade de continuidade das 

seguintes ações:  

 

• Programa de Monitoramento da Qualidade da Água; 

• Programa de Educação Ambiental; 

• Programa Pró-Fauna / Reintrodução de Fauna Silvestre. 

• Programa de Produção e Soltura de Peixes Nativos em Parceria com Produtores 

Rurais; 

• Programa de Reflorestamento Ciliar e Proteção a nascentes em parceria com 

produtores rurais; 

 

Ressalta-se que no período de validade da Licença de Operação – LO (2006 – 2010) não 

foi registrado nenhum tipo de acidente na área do empreendimento com 

comprometimento dos meios físico, biótico e socioeconômico. Os monitoramentos 

realizados não registraram situações que apontem a degradação ambiental da área de 

entorno, causada pelo funcionamento do empreendimento. Conclui se desta maneira que 

as medidas de controle e prevenção de riscos ambientais adotadas durante o período de 

validade da licença (2006 a 2010) mostraram se eficientes. 

 

No que diz respeito ao atendimento as condicionantes é fundamental esclarecer após a 

apreciação do pedido de exclusão da condicionante 04 submetida ao Procurador Chefe 

da FEAM (Atual SURPAM), Sr. Joaquim Martins da Silva Filho, a Cemig obteve o 

cancelamento da mesma, conforme Parecer Único 003/2006. Desta forma, o 

empreendimento passou a ter a obrigatoriedade de atender apenas 8, das 9 

condicionantes estabelecidas no Parecer de LO 010/2005.  
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O Parecer Único 003/2006 concedeu ao empreendedor prorrogação de prazo para 

atendimento das condicionantes 05, 06, 07 e 08 e também estabeleceu nova redação à 

condicionante 05. Neste documento a equipe técnica da DIENE/FEAM concordou com a 

revisão do texto da condicionante que ficou com a seguinte redação: "Apresentar a regra 

operativa do empreendimento e avaliar,:sua influência nos usos da água do reservatório 

e à jusante do empreendimento, bem como avaliar a influência da oscilação do N.A do 

reservatório na estabilidade das encostas de suas margens”.  

 

Em 08 de agosto de 2007 Cemig Geração e Transmissão S/A, proprietária do 

empreendimento, protocolou junto a Superintendência Regional de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – SUPRAM Central, um relatório de atendimento as 

condicionantes de LO (Ofício GR/AL – 1732/2007). Neste relatório além de evidenciar o 

atendimento às condicionante 01, 02 e 03, a Cemig solicitou nova prorrogação do prazo 

para atendimento das condicionantes: 05, 06, 07 e 08. Em atendimento a solicitação do 

empreendedor a SUPRAM Central por meio do Parecer Único 125/2007 concedeu a 

Cemig mais 5 meses para atendimento das referidas condicionantes, tendo o marco final 

o dia 30 de abril de 2008, data coincidente com o prazo para atendimento da 

condicionante 9 – Elaboração e apresentação do PACUERA. 

 

A análise dos documentos fornecidos pelo empreendedor comprova atendimento as 

condicionantes 05, 06, 07 e 08 dentro do prazo estabelecido pelo órgão ambiental.  

 

Como forma de garantir e melhorar as condições ambientais verificadas em campo 

apresenta-se a seguir algumas sugestões: 

 

1. Dar continuidade as atividades de reflorestamento ciliar e ampliar o número de 

parcerias com os proprietários cujas áreas de pastagens se estendem atualmente 

até as margens do reservatório, como medida de controle e contenção de 

processos erosivos. Cabe ressaltar que a ampliação das áreas de mata ciliar a 

serem alvo deste programa depende diretamente da aceitação e adesão dos 

produtores rurais; 

2. Dar prosseguimento aos programas de Monitoramento da Qualidade da Água, de 

Educação Ambiental, de Reintrodução de Fauna Silvestre/Pró-Fauna e de 

Produção e Soltura de Peixes Nativos em Parceria com Produtores Rurais. 
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Com base no exposto a cima, considera-se que o empreendimento esta apto para 

realizar a solicitação da renovação da Licença de Operação – LO, perante o Sistema 

Estadual do Meio Ambiente – SISEMA/COPAM.  
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   Referente a pilhas no anexo 7 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Distribuição de cópias: 

Original na Gerência de Coordenação da Geração – MG/CG, cópias na Intranet e Gerências 

Elaborado por: Visto: Verificado por: Visto: 

Comitê de Padronização SIG - MG  Wilson Cardoso da Silva 
William Serrano Amorim 

 

Aprovado por: Visto: Data 

Fernando Augusto de Campos  



‘’Título do Documento: Procedimento Operacional 
 

     GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS  

 

Classificação: Reservado 

  PO-MG-03b 
Nº Documento  

Página 2 de 27
  

 

1 OBJETIVO 

Estabelecer metodologias, critérios e padrões para coleta, transporte, armazenamento e destinação 
final dos resíduos gerados nas instalações subordinadas à Superintendência de Manutenção  de 
Ativos de Geração, visando preservar a saúde e a segurança das pessoas, o meio ambiente e a 
qualidade.  

2 APLICAÇÃO 

Gerências da Superintendência de Manutenção de Ativos de Geração 

3 REFERÊNCIAS 

Aplicam-se as versões atuais dos seguintes documentos: 

• ANTT – Resolução Nº 420, de 12/02/2004; 

• Circular DPR/11/2000  de 24/02/2000 

• Circular DPR/32/2002 de 20/09/2002 

• Circular DPR/40/1999 de 23/09/1999 

• Circular DPR-H / 39/2007 de 02/07/2007 

• CONAMA 362 de 23/05/2005  – Transporte, destinação e manuseio de óleo lubrificante usado. 

• COPAM nº 07/81 - Estabelece normas sobre o transporte, disposição e tratamento de resíduos 
sólidos. 

• GSG -01 – Glossário do Sistema de Gestão 

• IS 38 – Destinação de resíduo sólido que possa causar danos ao Meio Ambiente 

• MINTER Nº 53/79 - Dispõe sobre a disposição de resíduos sólidos. 

• MSG-01 – Manual do Sistema de Gestão; 

• NBR – 10004 – ABNT - Resíduos Sólidos – Classificação 

• NBR ISO 14001-Sistema de Gestão de meio Ambiente 

• NBR ISO 9001-Sistema de Gestão da Qualidade; 

• Norma Interna n° 21-262.055-B  – Procedimento Gerais para Manuseio de Óleos. 

• Norma Interna nº 01000-CA-14  - Ascarel 

• Norma Interna nº 02111-LA/AR-10 -Tintas e Solventes 

• Norma Interna nº 02111-LA/AR-12  - Vidro 

• Norma Interna nº 02111-LA/AR-13  – Tambor 

• Norma Interna nº 02111-LA/AR-14  - Sucata Metálica 

• Norma Interna nº 02111-LA/AR-15  - Sílica-gel 

• Norma Interna nº 02111-LA/AR-1-a – Bateria 



‘’Título do Documento: Procedimento Operacional 
 

     GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS  

 

Classificação: Reservado 

  PO-MG-03b 
Nº Documento  

Página 3 de 27
  

 

• Norma Interna nº 02111-LA/AR-2a  - Lâmpadas de Iluminação Pública 

• Norma Interna nº 02111-LA/AR-3a - Reator de Lâmpada de Iluminação Pública 

• Norma Interna nº 02111-LA/AR-4a - Pino Isolador 

• Norma Interna nº 02111-LA/AR-7a  - Isolador de Vidro 

• Norma Interna nº 02111-LA/AR-8a - Lâmpada Fluorescente para Iluminação Predial e Áreas 
Internas. 

• Norma Interna nº01000-AD/TE2-1-b  – Manual de transporte de cargas perigosas – Pequenas 
cargas 

• OHSAS 18001- Sistema da Segurança e Saúde Ocupacional; 

• Documentos corporativos aplicáveis a SST, disponíveis no Portal do SESMT na Intranet. 

4 DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 

Para os propósitos deste procedimento são aplicáveis às definições e abreviaturas contidas no GSG 
– Glossário do Sistema de Gestão. 

• Armazenamento temporário : armazenamento de resíduos sólidos em ambiente adequado  
enquanto aguarda-se a coleta e o transporte para o órgão responsável. 

 

Classificação de Resíduos (NBR – 10.004):  

• Classe I - Resíduos Perigosos: são aqueles que apresentam riscos à saúde pública e ao meio 
ambiente, exigindo tratamento e disposição especiais em função de suas características. Por 
exemplo: Resíduos contaminados com algumas substâncias químicas e resíduos de serviço de 
saúde; 

• Classe IIA - Resíduos Não-inertes: são os resíduos que não apresentam periculosidade, 
porém não são inertes; podem ter propriedades tais como: combustibilidade, biodegradabilidade 
ou solubilidade em água. Por exemplo: areia de fundição, sucatas de materiais ferrosos e não 
ferrosos, papel e papelão, alimentos com prazo de validade vencidos, etc; 

• Classe IIB - Resíduos Inertes: São aqueles que não se degradam ou não se decompõem 
quando dispostos no solo. Estão nesta classificação, por exemplo, os entulhos de demolição, 
pedras e areias retirados de escavações. Muitos destes resíduos podem ser reaproveitados. 

• Resíduos de serviço de saúde: São classificados como Resíduos de Saúde, os resíduos 
gerados pelo uso do Estojo de Emergência, disponibilizados nas instalações e veículos da AG. O 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, é realizado conforme dispõe a Instrução 
SESMT-01 – Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 

• Coleta Seletiva: forma diferenciada de coletar resíduo, onde o resíduo reciclável (papel, 
plástico, vidro, etc) é separado na origem.  

• Materiais e equipamentos inservíveis: materiais e equipamentos que não têm mais utilidade 
para a Empresa, mas que possuem valor comercial e são passíveis de alienação (cabos, 
sucatas metálicas, equipamentos em geral, outros). 

• MIM – Movimentação Interna de Materiais 

• Reserva de Devolução – Documento gerado no SAP para possibilitar a entrega dos resíduos na 
LI/LA. 
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• Resíduos Industriais: resíduos provenientes das atividades de operação e manutenção de 
máquinas, equipamentos e estruturas civis dos ativos da geração, sendo gerados pela própria 
empresa ou por empresa contratada. 

• Resíduos domésticos e comerciais recicláveis: resíduos provenientes dos escritórios ou 
instalações da Empresa, destinados ao sistema de limpeza pública municipal ou para coleta 
seletiva (papel, copos plásticos, latas de alumínio, resíduos alimentares, plástico e outros). 

• Resíduos perigosos: são resíduos que apresentam periculosidade ou, pelo menos, uma das 
características seguintes: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade 
ou impregnados com substâncias que possuem as características acima relacionadas. 

• SAP – Sistema de Gestão Empresarial da CEMIG. 

5 RESPONSABILIDADES 
Atividades  Responsáveis  

Cumprimento deste procedimento Empregados próprios e contratados 

Designar responsáveis pelo cumprimento das 

atividades específicas previstas no PO. 

Gerente ou empregados designados 

Coleta e destinação dos resíduos. Empregados próprios e contratados 

Providenciar a adequação das instalações 

para coleta e armazenamento temporário dos 

resíduos. 

Gerente ou empregados designados 

6 AÇÕES E MÉTODOS 

6.1 Coleta e armazenamento temporário 

Após a execução de qualquer atividade nas instalações a equipe executora deve realizar inspeção, 
verificando a existência de resíduos. Os resíduos devem ser recolhidos, encaminhados e 
armazenados em locais apropriados e específicos. Deve ser feita separação prévia a fim de facilitar a 
destinação correta.   

As outras gerências da CEMIG e outras empresas que prestarem serviço nas gerências da 
Superintendência de Ativos de Geração deverão seguir os procedimentos internos da instalação. 

O gerenciamento de todos os resíduos em cada atividade é de responsabilidade dos supervisores de 
serviço das equipes executoras. 

O acondicionamento de resíduo deve ser feito em embalagens compatíveis com o resíduo, 
apresentando resistência física a pequenos choques, durabilidade e compatibilidade com o 
equipamento de transporte, forma, volume e peso. 

Recipientes e embalagens utilizados para armazenamento, acondicionamento e transporte de 
resíduos devem estar em perfeito estado de conservação, não apresentando amassados ou outro 
dano que apresentem risco de vazamento; 
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Todo recipiente deverá ser identificado conforme etiqueta do anexo 1 para resíduo perigoso e anexo 
2 para resíduo não perigoso , sendo também preferencialmente identificados por cores conforme 
quadro a seguir. Não deverá conter nenhuma outra identificação, como marca ou nome de outras 
empresas e/ou produtos; 

 

A fim de garantir que nenhum recipiente esteja indevidamente identificado, antes do despacho dos 
resíduos,  o empregado designado  deve fazer as inspeções.  

As instalações devem manter planilha registrando no mínimo descrição, local e forma de 
armazenamento temporário, transporte, classificação e a destinação final dos resíduos gerados.   

Não é permitida a doação para terceiros ou alienação de materiais e equipamentos inservíveis e 
resíduos, cuja destinação final seja desconhecida ou em desacordo com as normas ambientais em 
vigor. 

É proibida a queima de qualquer tipo de resíduo gerado nas instalações. 

Os resíduos devem ser classificados conforme norma NBR 10.004. 

Devem ser realizadas inspeções definidas conforme planos de manutenção no SAP, verificando: 

• as condições dos locais de armazenamento – conservação, limpeza, ventilação; 

• condição de acesso, identificação, sinalização e segurança; 

• armazenamento adequado – organização e empilhamento máximo; 

• se os resíduos estão acondicionados e identificados corretamente; 

• se existe vazamento de algum resíduo. 

Durante operações com tambores estes devem ser movimentados de forma cuidadosa, para evitar 
danos em suas estruturas, reduzindo a probabilidade de acontecer futuros vazamentos. 

O manuseio dos tambores de óleo deverá ser feito, preferencialmente, por duas pessoas usando 
luvas de vaqueta e botina de segurança. 

Ao movimentar os tambores, procurar incliná-los de modo a facilitar o seu deslocamento, utilizando 
duas pessoas para evitar que o mesmo tombe ao ser inclinado. 

COR RESÍDUOS 

Amarelo  Metais em geral 

Azul  Papéis em geral, não contaminados. 

Cinza Resíduos não recicláveis 

Marrom  Resíduos orgânicos 

Verde Vidros 

Vermelho  Plásticos em geral, não contaminados. 

Laranja  Resíduos perigosos 

Branco  Resíduos de Serviços de Saúde 
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Dispor os tambores preferencialmente sobre pallets. 

Quando for necessário elevar os tambores, utilizar os cabos de aço próprio para tambores ou cintas, 
verificando, neste caso, sua capacidade de carga.  

No caso de vazamento e/ou derramamento de óleo durante o manuseio, agir de acordo com 
Procedimento para Atendimento a Emergências. 

6.2 TRANSPORTE 

6.2.1 Resíduos perigosos – Classe I 

Não é permitido o transporte de resíduos sem que estes estejam adequadamente classificados, 
embalados e rotulados. 

Todo documento deverá constar a palavra “RESÍDUO”. 

O transporte acima da quantidade limite deve ser efetuado por veículo licenciado para este fim, 
devendo atender a todos os requisitos previstos no anexo 3. Este deve ser preenchido  e arquivado 
conforme LR . 

Resíduos perigosos não podem ser transportados pelos correios. 

Não é permitido o transporte de resíduos e pessoas no mesmo compartimento do veículo. 

Trimestralmente deverá ser enviado um relatório para a Gerência de Licenciamento e Gestão 
Ambiental da Geração e Transmissão com a quantidade de produtos perigosos transportados 

6.2.2 Resíduos não perigosos 

Não há restrições quanto ao tipo de transporte a ser utilizado, cabendo ao responsável avaliar a 
melhor opção. Com relação à documentação dos resíduos encaminhados entre Instalações da 
CEMIG deve ser emitido MIM. Havendo dificuldades de transporte de grandes volumes a Gerência 
geradora do resíduo deve solicitar a Gerência de Logística e Administração de Material a realização 
de leilão no próprio local armazenado. 

A Gerência de Logística e Administração de Material poderá recusar o recebimento de resíduos que 
não estejam em conformidade com instruções e normas da empresa, podendo registrar NC. 

Para os resíduos sem valor comercial para Cemig, destinados externamente, emitir um comprovante 
de recebimento (pode-se utilizar o modelo anexo 4) . 

6.2.3  DESTINAÇÃO 

A destinação dos resíduos deverá ser realizada conforme anexo 7 

Em função das peculiaridades de cada região onde se encontram as instalações, para a destinação 
de resíduos poderá ser proposta alternativa de destinação e armazenamento temporário, observando 
a conformidade com a legislação e normas internas, devendo ser descrita na planilha do anexo 7. 

O destinatário deverá assinar o comprovante de recebimento do resíduo para o gerador. 

6.2.4 Resíduos gerados por empresas contratadas 

A especificação técnica elaborada para contratação dos serviços deverá contemplar as orientações 
quanto à responsabilidade da coleta, armazenamento e destino dos resíduos gerados nas atividades. 
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6.2.5 Coleta seletiva 

A reciclagem do material é muito importante, não apenas para diminuir o acúmulo de dejetos, como 
também para poupar a Natureza de extração interminável de recursos.  

Existem diversos tipos de materiais que podem ser reciclados sendo que alguns materiais existentes 
não podem ser reciclados. As gerências devem estabelecer formas para informação de onde 
depositar os seus principais resíduos. 

Os resíduos devem ser depositados em recipientes de acordo com as cores especificadas no item 
6.1 deste PO e conforme passo a passo do Anexo 07 

7 REGISTROS 

• Ficha de Controle de Saída de Produtos Perigosos 

• MIM – Movimentação Interna de Material 

• NF – Nota Fiscal 

• Etiqueta de Identificação de Resíduo Perigoso 

• Etiqueta de Identificação de Resíduo não Perigoso 

• Check -List para transporte de produtos perigosos 

• Comprovante de recebimento de resíduo 

• Manifesto para Transporte de Resíduo Perigoso 

• Controle de resíduos 

8 ANEXOS 

• Anexo 1  – Etiqueta de Identificação de Resíduo Perigoso 

• Anexo 2 - Etiqueta de Identificação de Resíduo não Perigoso 

• Anexo 3 –  Check -List para transporte de produtos perigosos  

• Anexo 4 –  Comprovante de recebimento de resíduo  

• Anexo 5 –  Manifesto para Transporte de Resíduo Perigoso 

• Anexo 6 –  Controle resíduos 

• Anexo 7 -  Orientação de armazenamento, transporte e destinação de resíduo. 

• Anexo 8 –  Etiqueta para pilhas  
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Anexo 1 –  Etiqueta de Identificação de Resíduo Perigoso 

IDENTIFICAÇÃO E ROTULAGEM DE RISCO DE RESÍDUO PERIGOSO 

NOME DO PRODUTO: 
  

 

 

 

Símbolo 

classificação do risco QUANTIDADE (KG/TL): 
      

LOCALIDADE: 
      

RESPONSÁVEL: 
       

ÓRGÃO: 
       

DATA: 
      

 

 

 

 
N° de risco e 
n° da ONU 
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• Anexo 2 - Etiqueta de Identificação de Resíduo não Perigoso 

IDENTIFICAÇÃO E ROTULAGEM DE RISCO DE RESÍDUO NÃO PERIGOSO  

NOME DO PRODUTO: 
  

QUANTIDADE (KG/TL): 
      

LOCALIDADE: 
      

RESPONSÁVEL: 
       

ÓRGÃO: 
       

DATA: 
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Anexo 3 –  Check -List para transporte de produtos perigosos 

Remetente:   
Transportadora: 
Destinatário:  
Material:                                                                     Cód. Risco:                                               N° da ONU                                        
Motorista:                                                                              Placa:  

ITENS DE VERIFICAÇÃO 
Marcar 
item 

Verificado 

1 - Sistema Elétrico   

1.1 Fiação, lanternas e faróis (obrigatório - funcionamento)   

1.2 Limpador de Pára-brisa (obrigatório - funcionamento)   

2 - Instrumentação   

2.1 Tacógrafo (obrigatório - visual)   
2.2 Velocímetro (obrigatório - funcionamento)   

3 - Outros   
3.1 Pneus (obrigatório - estado geral)   
3.2 Extintor (obrigatório - validade)   
3.3 Calço de Madeira (obrigatório - estado geral)   
3.4 Cone de Sinalização (obrigatório - estado geral)   
3.5 Corda ou fita de isolamento (obrigatório - estado geral)   
3.6 Triângulo (obrigatório - estado geral)   
3.7 Macaco (obrigatório - estado geral)   
3.8 Chave de Roda (obrigatório - estado geral)   
3.9 Lona (para transportes de sólidos)   

3.10 Almofadas impermeáveis (resíduo líquido)   
3.11 Batoques (para transporte de tambores com produtos líquidos)   
3.12 Tirantes para fixação das almofadas (resíduo líquido)   
3.13 Lanterna a Pilha (obrigatório - funcionamento)   
3.14 Pá e Enxada (obrigatório - estado geral)   
3.15 Painel de Segurança e Rótulo de Risco (obrigatório - estado geral)   

3.16 
KIT EPI - Capacete de Segurança; Capa; Luvas de PVC; Máscara, óculos de segurança, botas (obrigatório - 
estado geral).   

3.17 Cartão telefônico (recomendável)   
3.18 Faixa refletiva (obrigatório - visual)   

  Placas de simbolização (Cód Risco e n° de ONU)   

3.19 Kit Primeiros Socorros (recomendável)   

4 - Documentação do Veículo   

4.1 Cópia da Licença Ambiental para Transporte de Resíduos Perigosos   
4.2 Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - DUT (obrigatório - validade)   
4.3 Certificado de Inspeção Anual - Inmetro - CISP (obrigatório - validade)   

5 - Documentação do Condutor   
5.1 Carteira Nacional de Habilitação - CNH ( obrigatório - validade)   
5.2 Conclusão do Curso de Movimentação e Operação de Produtos Perigosos - MOPP   

6 - Documentação da Carga   

6.1 Nota fiscal ou MIM   
6.2 Ficha de Emergência   
6.3 Envelope R-27 (não aplicável para resíduo)   

6.4 
Manifesto de Transporte de Resíduos Perigosos - MTR (aplicável somente quando o transporte envolver o 
estado de São Paulo)   

Ass. - Condutor do Veículo Téc. Resp.  CEMIG  
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Anexo 4 – Comprovante de recebimento de resíduo. 
 

Comprovante Destinação de Resíduo  

 

GERADOR 

Razão Social :        

Endereço:          

Contato:                                                         Telefone:                                                                                       

Descrição do Resíduo Classificação Quantidade 

                  

                  

                  

                  

TRANSPORTADOR  

Razão Social:       

Placa:.                                                            Nome do Condutor:           

Contato:                                                         Telefone:              

DESTINATÁRIO  

Razão Social :        

Local:      

Endereço:          

Contato:                                                         Telefone:                                                                                        

_____________________________                                   _________________________                  _______________________       

Assinatura do recebedor                                                                      local                                                            data 

OBS.:  Caso não haja recebimento, informar abaixo o  motivo:  



‘’Título do Documento: Procedimento Operacional 
 

     GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS  

 

Classificação: Reservado 

  PO-MG-03b 
Nº Documento  

Página 12 de 27
  

 

Anexo 5 –  Manifesto para Transporte de Resíduo Perigoso 
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   Anexo 6  – Controle resíduos 

Controle de Resíduos 
Unidade/Gerência:   

Localidade:   

Período de Referência:   

Processo   

Preenchida por:   

Responsável Técnico:   

Resíduo 

Registro Quantitativo de Resíduos 

Características 
do resíduo 

Classif. 
NBR 

10.004/2004 

Armazenamento 
Temporário Destino Final 

Data da 
movimentação Unid. 

Quant. 
incial 

Quant. 
movimentada 

Entrada 
(E) ou 
Saída 

(S) 

Quant. 
final 
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ANEXO 7 – Orientação de armazenamento, transporte e destinação de resíduo  

Resíduo Classe 

 

Armazenamento Temporário 

 

Transporte Destino Final 

Aparas de grama, 
jardins e árvores. 

II B Não há armazenamento 
Não é necessário nenhum tipo de 
transporte especial 

Utilizada na mata ciliar ou no próprio 
local em que é gerado como adubo 
orgânico 

Bateria Automotiva e 
Industrial 

 
 
 
 
I 

Galpão coberto, ao abrigo do sol e da 
chuva; 
Devem ser acondicionadas com as 
respectivas tampas e sem a retirada da 
solução; 
Caso haja vazamento, armazenar o líquido 
que sobrou em bombonas plástica ou 
tambores de aço inox ou aço doce revestido 
(devidamente rotulado – líquido corrosivo) 

Quantidades acima de 500 kg devem 
ser transportadas como produto 
perigoso; 
Quantidades inferiores a 500 kg não 
exigem transporte como produto 
perigoso, porém continua sendo 
necessárias as rotulagens das 
embalagens (corrosivo) e a inclusão na 
documentação de transporte do número 
da ONU/2795 e o nome apropriado da 
bateria (Bateria Elétrica Úmida), classe 
(8) indicando que a quantidade 
(especificar em kg) é isenta das 
exigências para transporte de produto 
perigoso; 
Devem ser acondicionadas em 
engradados de madeira; 
As baterias deverão ser organizadas no 
veículo afastadas de outros materiais; 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 
 

Cartuchos e Fitas de 
Impressora 

II A 
Galpão coberto, ao abrigo do sol e da chuva 
dentro de saco plástico.  

Estes resíduos não devem ser 
encaminhados através de malotes 
internos da CEMIG; 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Copos Descartáveis 
 

II B 
Depósito para materiais recicláveis 

Não é necessário nenhum tipo de 
transporte especial; 

Aterro sanitário ou 
Reciclagem 

Embalagens de  Realizar a tríplice lavagem e as embalagens Não transportar junto com outros Devolver ao estabelecimento comercial 
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Resíduo Classe 

 

Armazenamento Temporário 

 

Transporte Destino Final 

Agrotóxicos I lavadas deverão ser armazenadas com as 
suas respectivas tampas e rótulos e, 
preferencialmente, acondicionadas na caixa 
de papelão original, em local coberto, ao 
abrigo de chuva, ventilado ou no próprio 
depósito das embalagens cheias. 

produtos e/ou pessoas; onde foram adquiridas, até um ano 
após a compra ou para alguma 
empresa que faz tratamento e/ou 
destinação final de resíduo perigoso. 

Escova de grafite e 
carvão. 

 
II B 

Em sacos plásticos resistentes, dentro de 
tambor.  
 

Não é necessário nenhum tipo de 
transporte especial; 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento após autorização 
prévia 

Graxas Usadas 

 
 
I 
 

Depositar em tambores em local coberto e 
que não haja risco de contaminação do solo 
e água; 

Para quantidades acima de 1000 Kg 
utilizar veículo próprio para transporte 
de produtos perigosos; 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Lama contaminada 
com óleo e graxa 

 
I 

Depositar em tambores em local coberto e 
que não haja risco de contaminação do solo 
e água. 

Para quantidades acima de 1000 Kg 
utilizar veículo próprio para transporte 
de produtos perigosos; 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Lâmpadas para 
Iluminação Predial e 
Áreas Industriais 

 
II B 

Acondicionar nas mesmas embalagens das 
lâmpadas novas, e em seguida em caixas 
de papelão devidamente rotuladas (lâmpada 
usada); 
Local coberto, ao abrigo do sol e da chuva. 
No caso de quebra acidental, todo material 
deve ser recolhido e acondicionado em saco 
plástico. Estocar junto com as lâmpadas 
inteiras; 

Para lâmpadas íntegras não é 
necessário nenhum tipo de transporte 
especial; 
Lâmpadas fluorescentes quebradas 
devem ser transportadas seguindo-se 
as instruções de transporte de produtos 
perigosos; 
Lâmpadas de VM/VS em quantidade 
acima de 5 kg devem ser transportadas 
como produtos perigosos; 
As caixas de papelão devem estar 
rotuladas com os símbolos de manuseio 
“Frágil”, “Face superior nesta direção” e 
“Proteger contra umidade”; 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 
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Resíduo Classe 

 

Armazenamento Temporário 

 

Transporte Destino Final 

Lodo de fossa 
séptica 

 
I 

Não há acondicionamento temporário; 

O transporte será realizado em veículo 
da empresa contratada devidamente 
licenciado; 
 

Para tratamento em empresa 
devidamente licenciada 

Óleo Isolante Usado 

 
 
 
 
I 

Depositar em tambores em local coberto e 
que não haja risco de contaminação do solo 
e água. 

Para quantidades acima de 1000 Kg 
utilizar veículo próprio para transporte 
de produtos perigosos; 
O tambor não deverá conter nenhuma 
logomarca/logotipo; 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Óleo Lubrificante 
Usado 

 
 
 
 
I 

Acondicionar em tambores, em local coberto 
e que não haja risco de contaminação do 
solo e água.  

Para quantidades acima de 1000 Kg 
utilizar veículo próprio para transporte 
de produtos perigosos; 
O tambor não deverá conter nenhuma 
logomarca/logotipo e, caso não tenha 
tampa deverá ser fechado; 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Óleo  e Solventes 
Sujos (Rejeito) 

 
I 

Acondicionar em tambores, em local coberto 
e que não haja risco de contaminação do 
solo e água. 

Para quantidades acima de 1000 Kg 
utilizar veículo próprio para transporte 
de produtos perigosos; 
O tambor não deverá conter nenhuma 
logomarca/logotipo e, caso não tenha 
tampa deverá ser fechado; 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento  

Orgânico (Restos de 
alimentos) 

 
II A 

Dispostos em coletores de cor cinza Não há restrições; 
Aterro sanitário 
local 

Papéis 
 

II A 
Dispostos em coletores de cor azul Não há restrições; 

Aterro sanitário 
ou  reciclagem 

Papel Sanitário 
 

 
II A 

Dispostos em coletores de cor cinza 
 

Não há restrições; 
Aterro sanitário 
local 
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Resíduo Classe 

 

Armazenamento Temporário 

 

Transporte Destino Final 

Pilhas e baterias 
comuns usadas 
(aplicação: rádio, 
lanterna, 
brinquedos, etc.) 

II 

Acondicionar em recipiente em caixa de 
papelão ou tambor metálico de 200L 
revestido com saco plástico de boa 
resistência e usar o rótulo anexo, preencher   
 A planilha IS-38 e a MIM 
Devido a complexidade na definição do tipo 
de pilhas, observar o símbolo de descarte 
na embalagem. 
 

Não há restrições; 
CDM – Jatobá que será responsável 
pela destinação final (reciclagem) 

Pilhas e baterias 
especiais usadas 
que (aplicação: 
celulares, telefone 
sem fio, aparelho de 
instrumentação,) 

I 

Acondicionar em recipiente de polietileno de 
alta densidade.  
Devido a complexidade na definição do tipo 
de pilhas, observar o símbolo de descarte 
na embalagem. 
 
 
 

Não transportar em malote interno; 
Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento, conforme DPR – 
032-2002 

Pino de Isolador 
 

II B 

Devem ser retirados inteiros do sistema e 
acondicionados em tambor metálico dotado 
de tampa; 
Caso a rosca de chumbo esteja separada 
do corpo do isolador, esta deve ser 
acondicionada sozinha, e em tambor 
metálico dotado de tampa; 
Ambos tambores devem ser acondicionados 
no galpão de armazenamento temporário  
de resíduos perigosos da Área Industrial da 
Usina; 

Não há necessidade de ser licenciado 
pelo Órgão de Controle Ambiental; 
 
Como não há riscos, ambos podem ser 
transportados junto a outros materiais; 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 
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Resíduo Classe 

 

Armazenamento Temporário 

 

Transporte Destino Final 

Pneus Usados II B Acondicionar em local coberto e arejado.  Não há restrição para este transporte; 
Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Porcelana de 
isoladores 
quebrados 

II B 

Acondicionar em tambores, em local coberto 
e se ao tempo em tambores com o fundo 
perfurado e se estiver tampado deverá 
perfurar o bojo evitando acúmulo de água. 

Não há restrição para este transporte; 
Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Reatores de 
Lâmpada             
(VM e VS) e 
reatores de 
lâmpadas 
fluorescentes 

 
II B 

Os reatores de lâmpadas cuja fabricação for 
anterior a 1982 devem ser considerados 
como contendo ascarel. Neste caso 
acondicioná-los em sacos plásticos de alta 
resistência; 
Acondicionar os sacos plásticos em 
tambores novos de 200 l; 
Armazenar em galpão coberto e separado 
de outros materiais; 
Caso não haja vazamentos acondicionar de 
forma convencional e encaminhá-los ao 
almoxarifado do Jatobá;  

Não havendo vazamento de ascarel, o 
transporte será realizado de maneira 
convencional; 
Caso haja vazamento de  ascarel, o 
transporte deverá ser realizado por 
empresa habilitada que possua a 
licença ambiental de operação ou pela 
frota da CEMIG; 
Os reatores de Iluminação VS e VM 
devem ser transportados em recipientes 
separados dos reatores de lâmpadas 
fluorescentes; 

Sem ascarel deverá ser devolvido ao 
Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 
Com ascarel: Deverá ser devolvido ao 
depósito PCB no Almoxarifado da 
Gerência de Logística e 
Armazenamento 

Resíduos 
contaminados com 
óleo, graxas, etc       
(embalagens, 
trapos, papel-filtro). 

I 

Acondicionar em tambores, em local coberto 
e que não haja risco de contaminação do 
solo e água. 
 

Quantidades acima de 1000 kg devem 
ser transportadas em veículos 
apropriados para transporte de produtos 
perigosos; 
O tambor não deverá conter nenhuma 
logomarca/logotipo e, caso não tenha 
tampa deverá ser fechado; 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Restos de 
Construção 

 
 
 

Em container ou em locais que não 
prejudiquem as atividades normais da 
empresa e que não venham a causar riscos 

Não há restrição para este transporte; 
Aterros de entulho de construção civil, 
autorizados pela prefeitura; 
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Resíduo Classe 

 

Armazenamento Temporário 

 

Transporte Destino Final 

II B de saúde e segurança ou ao meio ambiente;  

Sílica Gel Usada 

 
 
 

II B 

Deve ser colocada em sacos plásticos na 
mesma embalagem do produto novo, ou em 
caixa de papelão com tampa; 
Galpão coberto; 

Não há restrição para este transporte; 
Tomar cuidado para que a embalagem 
não seja danificada; 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento  

Sucata de chumbo 
 
 

II B 

Acondicionar em tambores, em local coberto 
e que não haja risco de contaminação do 
solo e água. 
 

Não há restrição para este transporte; 
Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Sucata Metálica 
(cabos e fios de 
alumínio nus (CA); 
cabos de alumínio 
com alma de aço 
nus; cabos de 
alumínio 
multiplexados; cabos 
e fios de alumínio ou 
cobre isolados; cabo 
e fio s de cobre nus; 
cabo de aço-cobre; 
chapa de alumínio 
mesclada com 
material ferroso; 
ferragem zincada, 
galvanizada ou não; 
bronze mesclado; 
estanho; cobre 
mesclado com 
material ferroso) 

 
II B 

Não contaminada com óleo podem ser 
armazenadas em área sem cobertura, 
separadas de acordo com sua 
especificidade; 
Materiais de pequenas dimensões 
Acondicionar em tambores, em local coberto 
e se ao tempo em tambores com o fundo 
perfurado e se estiver tampado deverá 
perfurar o bojo evitando acúmulo de água; 
Materiais de maior dimensão devem ser 
armazenados em baias ou container. Estes 
recipientes devem ser protegidos  maneira a 
não acumular água evitando a proliferação 
de vetores; 

Não há restrição para este transporte; 
O veículo deverá estar lonado e as 
sucatas separadas de acordo com sua 
especificidade; 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 
 



‘’Título do Documento: Procedimento Operacional 
 

     GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS  

 

Classificação: Reservado 

  PO-MG-03b 
Nº Documento  

Página 20 de 27
  

 

Resíduo Classe 

 

Armazenamento Temporário 

 

Transporte Destino Final 

Tambores 
 
 

II B 

Tambores que foram usados para 
acondicionar óleo, graxa, etc, não poderão 
ser reutilizados para acondicionar outros 
tipos de produtos; 
Tambores contaminados com óleo , graxa, 
etc. furados ou amassados sem condições 
de uso, deverão ser lavados para 
descontaminação antes do envio para a 
triagem. 
Tambores isentos de óleo ou graxas podem 
ser armazenados em locais que não 
prejudiquem as atividades normais da 
empresa e que não venham a causar riscos 
de acidentes; 

Não há restrição para este transporte; Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Tintas e Solventes 

 
 
 
 
 
 
I 

Deverão ser armazenados em depósitos 
fechados, ventilados, distantes de fonte de 
ignição, calor e de produtos oxidantes ou 
materiais de incêndio classe A  (madeira, 
papéis, etc;); 
 

São considerados como resíduos 
perigosos; 
As tintas fora de uso devem ser 
embaladas no recipiente original sem 
qualquer tipo de material ou outras 
substâncias; 
Este material pode ser transportado em 
veículos normais em peso de até 
333Kg, atendendo as seguintes 
exigências: inclusão na documentação 
do transporte nº da ONU (tinta 1263) 
nomenclatura tinta ou material 
relacionado com tinta; 
Solventes 1294 o nome TOLUENO; 
Querosene 1223 o nome QUEROSENE; 
Acima de 333Kg deve ser transportado 

Encaminhar ao Almoxarifado da 
Gerência de Logística e 
Armazenamento devendo consultar 
previamente o almoxarifado para a 
autorização de envio desse material; 
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Resíduo Classe 

 

Armazenamento Temporário 

 

Transporte Destino Final 

como produto perigoso; 

Toalhas laváveis 
contaminadas com 
óleo, detergente, 
graxa, etc; 

 
 
 
I 

Depositar em embalagens próprias 
fornecidas pela empresa fornecedora das 
mesmas, localizada nas dependências das 
equipes ou usinas. Periodicamente essas 
toalhas serão enviadas à  Empresa 
Contratada; 

É realizado por empresa contratada, 
através de caminhões devidamente 
preparados da própria empresa; 

Empresa licenciada contratada para 
fornecimento e limpeza de toalhas 

Tonner da máquina 
copiadora 

 
II 

Na embalagem original; Não há restrição para este transporte; Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Vidro II B Dispostos em coletores de cor verde; Não há restrições; 
Aterro sanitário 
ou reciclagem 

Madeira e seus 
derivados. 
 

II 

Em container ou em locais que não 
prejudiquem as atividades normais da 
empresa e que não venham a causar riscos 
de saúde e segurança ou ao meio ambiente; 

Não é necessário nenhum tipo de 
transporte especial 

Aterro sanitário ou LI/LA  -Igarapé 

Papel Higiênico 
 

Classe II Depositar diretamente no vaso sanitário Não há transporte Fossa Séptica 

Borracha (vedações, 
juntas, etc) 
 

Classe II 
Acondicionar em tambores ou saco plástico, 
em local coberto e arejado.  

Não há restrição para este transporte 
Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

EPI’s e EPC’s 
(bastões, luvas, 
óculos) 
 

Classe II 
Acondicionar em tambores ou saco plástico, 
em local coberto e arejado. 

Não há restrição para este transporte; 
Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Equipamentos 
elétricos: relés, 
medidores, etc. 
 

Classe II 
Acondicionar em tambores, saco plástico ou 
caixa de papelão em local coberto e arejado. 

Não há restrição para este transporte; 
Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 
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Resíduo Classe 

 

Armazenamento Temporário 

 

Transporte Destino Final 

Capacitor de 
potência 
 

I 

Armazenar  dentro engradado de madeira 
para evitar rompimento de seu corpo ou 
quebra de suas buchas em em local coberto 
e arejado. 

Igual a óleo isolante 
Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Efluentes 
contaminados com 
óleo lubrificante 
 

I 
Em saco plástico de alta densidade, dentro 
tambores em local coberto que não haja 
risco de contaminação do solo e água. 

Devem ser transportadas como produto 
perigoso; 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Fibras: 
de vidro; baquelite; 
teflon; nylon 
 

II 
 Em saco plástico de alta densidade, dentro 
tambores em local coberto que não haja 
risco de contaminação do solo e água 

Devem ser transportadas como produto 
perigoso; 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Filtro de ar da 
central de ar 
condicionado. 
 

I 
Em saco plástico de alta densidade, dentro 
tambores em local coberto que não haja 
risco de contaminação do solo e água 

Devem ser transportadas como produto 
perigoso; 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Latas de tintas ou 
solventes vazias 

I 

Latas de tinta deverão ser limpas, retirando 
todo o resíduo de tinta, e amassadas. 
Os resíduos deverão ser identificados como 
“RESÍDUOS DE TINTA PARA CO-
PROCESSAMENTO”. 
No caso de pequenos volumes misturar a 
serragem impregnada com óleo e 
identificando como  
“SERRAGEM IMPREGNADA COM ÓLEO E 
TINTA” 

As latas devem  ser transportadas como 
sucata metálica. 
Os resíduos deverão ser transportados 
como produtos perigosos. 
 

Encaminhar ao Almoxarifado da 
Gerência de Logística e 
Armazenamento 
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Resíduo Classe 

 

Armazenamento Temporário 

 

Transporte Destino Final 

Resíduos de Saúde 
(Originados do 
Estojo de 
Emergência) Grupo 
D 
Resíduos que não 
apresentam riscos 
biológico, químico 
ou radiológico à 
saúde ou ao meio 
ambiente, podendo 
ser equiparado aos 
resíduos 
domiciliares. 

I 
Saco plástico impermeável na cor 
diferenciada da cor branca leitosa. 

Não há restrições  
Encaminhar à Unidade Serviço Médico 
da região, que encaminha para 
empresa que coleta os resíduos. 

Lama dos poços de 
esgotamento, 
drenagem e 
munhões 

I 
Em saco plástico de alta densidade, dentro 
tambores em local coberto que não haja 
risco de contaminação do solo e água. 

Para quantidades acima de 1000 Kg 
utilizar veículo próprio para transporte de 
produtos perigosos; 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Sucata Cobre II 

Materiais de pequenas dimensões 
Acondicionar em tambores, em local coberto 
e se ao tempo em tambores com o fundo 
perfurado e se estiver tampado deverá 
perfurar o bojo evitando acúmulo de água; 
Materiais de maior dimensão devem ser 
armazenados em baias ou container. Estes 
recipientes devem ser protegidos  maneira a 
não acumular água evitando a proliferação 
de vetores; 

Não há restrições 
Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 
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Resíduo Classe 

 

Armazenamento Temporário 

 

Transporte Destino Final 

Terra contaminada 
com óleo. 

I 
Depositar em tambores em local coberto e 
que não haja risco de contaminação do solo 
e água; 

Quantidades acima de 1000 kg devem 
ser transportadas em veículos 
apropriados para transporte de produtos 
perigosos; 
O tambor não deverá conter nenhuma 
logomarca/logotipo e, caso não tenha 
tampa deverá ser fechado; 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Brita contaminada 
com óleo. 

I 
Depositar em tambores em local coberto e 
que não haja risco de contaminação do solo 
e água; 

Quantidades acima de 1000 kg devem 
ser transportadas em veículos 
apropriados para transporte de produtos 
perigosos; 
O tambor não deverá conter nenhuma 
logomarca/logotipo e, caso não tenha 
tampa deverá ser fechado; 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Vidro de laboratório I 
Depositar em tambores em local coberto e 
que não haja risco de contaminação do solo 
e água. 

Deverão ser transportados como 
produtos perigosos 

Empresa qualificada conforme Relação 
de Serviços Críticos  da instalação 

Mercúrio usado I 

Acondicionar em recipiente de polietileno de 
alta densidade  e armazenar em local 
coberto e ventilado onde não haja risco de 
contaminação do solo e água. 

Deverão ser transportados como 
produtos perigosos 

Empresa qualificada conforme Relação 
de Serviços Críticos  da instalação 

Fuligem do 
economizador 

 
I 

Depositar em saco plástico de alta 
densidade dentro de tambores densidade  e 
armazenar em local coberto e ventilado onde 
não haja risco de contaminação do solo e 
água  

Deverão ser transportados como 
produtos perigosos 

Empresa qualificada conforme Relação 
de Serviços Críticos  da instalação 

Bombonas de 
produtos  químicos 

I 
Armazenar em local coberto e ventilado onde 
não haja risco de contaminação do solo e 

Deverão ser transportados como 
Empresa qualificada conforme Relação 
de Serviços Críticos  da instalação 
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Resíduo Classe 

 

Armazenamento Temporário 

 

Transporte Destino Final 

água 

Emulsão de óleo I 
Depositar em tambores em local coberto e 
que não haja risco de contaminação do solo 
e água; 

Quantidades acima de 1000 kg devem 
ser transportadas em veículos 
apropriados para transporte de produtos 
perigosos; 
O tambor não deverá conter nenhuma 
logomarca/logotipo e, caso não tenha 
tampa deverá ser fechado 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Zinabre I 

Acondicionar em recipiente de polietileno de 
alta densidade  e armazenar em local 
coberto e ventilado onde não haja risco de 
contaminação do solo e água. 

Deverão ser transportados como 
produtos perigosos 

Empresa qualificada conforme Relação 
de Serviços Críticos  da instalação 

Lã de vidro usada  IIa 
Depositar em sacos plásticos de alta 
densidade dentro de container ou baias. Não há restrições para o transporte  Aterro industrial classe II 

Fuligem da chaminé IIa 
Depositar em sacos plásticos de alta 
densidade e armazenar dentro de tambores 
ou container em local coberto e ventilado 

Não há restrições para o transporte Aterro industrial classe II 

Silicato IIa 
Depositar em sacos plásticos de alta 
densidade e armazenar dentro de tambores 
ou container em local coberto e ventilado 

Não há restrições para o transporte Aterro industrial classe II 

Lama contaminada 
com sulfato de 
alumínio, carbonato 
de sódio, hipoclorito 
de sódio. 

IIa 
Depositar em sacos plásticos de alta 
densidade e armazenar dentro de tambores 
ou container em local coberto e ventilado 

Não há restrições para o transporte Aterro industrial classe II 

Isopor IIa Depositar em tambores de cor cinza Não há restrição para o transporte 
Aterro sanitário 
ou  reciclagem 
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Resíduo Classe 

 

Armazenamento Temporário 

 

Transporte Destino Final 

Madeira 
contaminada com 
óleo ou graxa 

I 
Depositar em tambores em local coberto e 
que não haja risco de contaminação do solo 
e água 

Quantidades acima de 1000 kg devem 
ser transportadas em veículos 
apropriados para transporte de produtos 
perigosos; 
O tambor não deverá conter nenhuma 
logomarca/logotipo e, caso não tenha 
tampa deverá ser fechado; 

Almoxarifado da Gerência de Logística 
e Armazenamento 

Disco de esmeril, de 
desbaste e  lixas 

IIb Depositar em tambores de cor cinza Não há restrição para o transporte 
Aterro sanitário 
ou  reciclagem 

Resíduos de enxofre 
sólido 

I 

Depositar em saco plástico de alta 
densidade dentro de tambores densidade  e 
armazenar em local coberto e ventilado onde 
não haja risco de contaminação do solo e 
água  

Deverão ser transportados como 
produtos perigosos  

Empresa qualificada conforme Relação 
de Serviços Críticos  da instalação 

Pontas de eletrodo IIb Depositar em coletores de cor amarela Não há restrição para o transporte Aterro sanitário 
ou  reciclagem 
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Anexo 8 – Etiqueta para Baterias 
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1 OBJETIVO 

Este procedimento estabelece a metodologia e os padrões a serem utilizados para identificar e 
minimizar riscos associados a logística de armazenamento temporário de materiais e resíduos em 
área específica, visando preservar a saúde e a segurança das pessoas, a qualidade e o meio 
ambiente. 

2 APLICAÇÃO 

Esta instrução aplica-se ao controle da logística de armazenamento temporário de materiais e 
resíduos na Usina de Itutinga.  

3 REFERÊNCIAS 

• PE – UHIT/UHCM 001 – Planejamento; 

• PO-UHIT/UHCM-003 – Coleta e Transporte de Lixo nas Áreas das Usinas de Itutinga e 
Camargos 

• PO-UHIT/UHCM-081 – Procedimentos para atendimento a emergências; 

• PO-UHIT/UHCM-020 – Gerenciamento de resíduos 

• PO-UHIT/UHCM-083 – Manuseio, transporte e armazenamento de tambores de óleo 

• NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais; 

• NR 17 – Ergonomia; 

• NR 20 – Líquidos combustíveis e inflamáveis; 

• NR 25 – Resíduos industriais;  

• NBR ISO 9001:2000 - Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos; 

• NBR ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão de Meio Ambiente;  

• OHSAS 18001/18002: 1999/2000 – Especificação, Saúde e Segurança. 

• 01000-CA-558 – Procedimentos Gerais para Manuseio de Óleos 

• Resolução ANTT 420/2004 - Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do 
Transporte Terrestre de Produtos Perigosos 

• Resolução ANTT 1644/2006 – Altera os anexos da Resolução ANTT 420/2004 

• NBR 10004:2004 – Resíduos sólidos – classificação 

• IS –38 – Destinação final de resíduos sólidos que possam causar danos ao meio ambiente 

4 DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 

• PO – Procedimento Operacional; 

• PE – Procedimento Específico; 

• SAP-R3 - Software de Gestão Empresarial; 

• EPI - Equipamento de Proteção Individual; 
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• EPC – Equipamento de Proteção Coletivo; 

• UHIT – Usina Hidrelétrica de Itutinga; 

• UHCM – Usina Hidrelétrica de Camargos; 

• MOPP – Movimentação de Produtos Perigosos; 

• PAE – Plano de Atendimento de Emergência; 

• MT – Ministério do Transporte; 

• FEAM – Fundação Estadual de Meio Ambiente;  

• CIPP – Certificado de Capacitação Técnica; 

• INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial; 

• MIM – Movimentação Interna de Material; 

• IM – Instrução Material; 

• RD – Representante da Direção; 

• CD – Controlador de documentos 

• Km/h – Quilômetros por hora; 

• ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres. 

• IS – Instrução de serviço 

• NBR – Norma brasileira regulamentadora 

• SIG – Sistema Integrado de Gestão 

5 RESPONSABILIDADES E AUTORIDADE 

Atividades Responsáveis 

Sugestões de Alterações no PO Qualquer empregado. 

Alterações no PO CD ou RD. 

Controle das chaves da área de 
armazenamento temporário 

RD, CD e Vigilantes. 

Coleta e armazenamento de resíduos 
sólidos industriais e resíduos perigosos 

Qualquer empregado. 

Coleta, armazenamento e destinação de 
lixo doméstico e comercial reciclável da 
área industrial das Usinas Itutinga e 
Camargos 

Empreiteira de Conservação e Limpeza. 

Controle dos materiais em estoque no SAP Almoxarife. 

Controle de resíduos RD ou CD. 
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6 AÇÕES E MÉTODOS 

6.1 Coleta, armazenamento e destinação de lixo doméstico e comercial reciclável da área 
industrial das Usinas Itutinga e Camargos 

• Após a coleta do lixo doméstico e comercial reciclável executado pela Empreiteira de 
Conservação e Limpeza, a mesma deverá procurar prioritariamente a equipe do SIG, e na 
ausência desta, a equipe de Vigilância, a fim de requisitar as chaves das baias. Juntamente 
com as chaves, será entregue o formulário Controle de Entrada e Saída de Materiais e 
Resíduos na Área de Armazenamento Temporário (Anexo 1) que deverá ser preenchido e 
devolvido juntamente com as chaves.  

• No momento em que a Empreiteira de Conservação e Limpeza for carregar o veículo com o 
lixo doméstico e comercial reciclável para destinação à Usina de triagem e compostagem de 
lixo de Coronel Xavier Chaves, deverá a mesma solicitar a equipe do SIG as chaves das 
baias e o formulário Controle de Entrada e Saída de Materiais e Resíduos na Área de 
Armazenamento Temporário. Após carregar o veículo, no momento da devolução das chaves 
e do formulário supracitado preenchido, será preenchido pela equipe do SIG, os campos do 
formulário Comprovante de destinação de resíduos (Anexo 2) referentes à: 

� Quantidade de resíduos que será enviada; 

� Condutor; 

� Empresa; 

� Beneficiário; 

� CPF/CNPJ.   

• Quando da entrega do lixo doméstico e comercial reciclável à Usina de triagem e 
compostagem de lixo de Coronel Xavier Chaves, o responsável pelo transporte deverá 
solicitar ao recebedor o preenchimento dos campos restantes do formulário Comprovante de 
destinação de resíduos (Anexo 2). Este formulário deverá ser devolvido à equipe do SIG 
totalmente preenchido, para arquivamento. 

6.2 Coleta e armazenamento de resíduos sólidos industriais e resíduos perigosos 

• Sempre que houver necessidade de armazenagem de resíduos sólidos industriais e/ou 
resíduos perigosos, o empregado deverá procurar prioritariamente a equipe do SIG, e na 
ausência desta, a equipe de Vigilância, a fim de requisitar as chaves do galpão da área de 
armazenamento temporário de materiais e resíduos. Juntamente com as chaves, será 
entregue o formulário Controle de Entrada e Saída de Materiais e Resíduos na Área de 
Armazenamento Temporário (Anexo 1) que deverá ser preenchido e devolvido juntamente 
com as chaves. 

• Para que estes resíduos sejam armazenados é necessário que cumpram os requisitos 
mencionados no PO-UHIT/UHCM-020 e PO-UHIT/UHCM-083. 

• As embalagens contendo resíduo de óleo devem estar rotuladas, etiquetadas e marcadas 
com a correspondente classificação da ONU e a classe de risco principal. 

 

6.3 Controle dos materiais na área de armazenamento temporário de materiais e resíduos 

Entrada: 

• Sempre que houver necessidade de armazenagem de materiais na área de armazenamento 
temporário de materiais e resíduos, o empregado deverá procurar prioritariamente a equipe 
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do SIG, e na ausência desta, a equipe de Vigilância, a fim de requisitar as chaves do galpão 
da área de armazenamento temporário de materiais e resíduos. Juntamente com as chaves, 
será entregue o formulário Controle de Entrada e Saída de Materiais e Resíduos na Área de 
Armazenamento Temporário (Anexo 1) que deverá ser preenchido e devolvido juntamente 
com as chaves. 

Saída: 

• Sempre que houver necessidade de saída de materiais da área de armazenamento 
temporário de materiais e resíduos, o empregado deverá procurar prioritariamente a equipe 
do SIG, e na ausência desta, a equipe de Vigilância, a fim de requisitar as chaves do galpão 
da área de armazenamento temporário de materiais e resíduos. Juntamente com as chaves, 
será entregue o formulário Controle de Entrada e Saída de Materiais e Resíduos na Área de 
Armazenamento Temporário (Anexo 1) que deverá ser preenchido e devolvido juntamente 
com as chaves. É imprescindível que antes de se retirar o material seja verificado se o 
mesmo está em estoque. Em caso afirmativo é necessário que exista requisição e que o 
almoxarife tome ciência da retirada para que o mesmo possa dar baixa no SAP. 

 

6.4 Saída de materiais e resíduos em que haja necessidade de transporte rodoviário 

6.4.1 Quando a carga de materiais e/ou resíduos perigosos ultrapassar o limite máximo isento, 
deve-se observar o seguinte: 

• O transporte deverá ser feito somente em veículos próprios para transporte de cargas 
perigosas, com as placas de identificação do produto e riscos em locais visíveis. 

• O transporte só poderá ser feito por pessoa com curso de MOPP e a mesma deverá estar 
com a carteira de comprovação em mãos. A carteira tem validade de 05 anos, no fim da qual 
deverá ser feito novo curso. 

• Para o transporte o  motorista deverá estar munido dos seguintes documentos:  

• Cópia da Licença de Operação emitida pela FEAM para o transporte da respectiva carga;  

• CIPP do veículo para o transporte do produto, expedido pelo INMETRO ou entidade por ele 
credenciado;  

• Documentação Fiscal (MIM ou Nota Fiscal) do produto transportado, contendo as seguintes 
informações, conforme regulamentação Resolução ANTT-420/04, sendo: 

� Classe e Subclasse de Risco do produto; 

� Número e Nome apropriado para embarque; 

� Ficha de Emergência; 

�    Envelope para o transporte; 

� Orientação de procedimentos em caso de emergência 

� Declaração de que o produto está adequadamente acondicionado para 
suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e 
transporte e que atende à regulamentação em vigor. (No próprio documento 
fiscal ou anexada a ele) 

• O veículo deverá ter extintor de incêndio apropriado ao produto, bem como cones de 
marcação para casos de emergências, estojo de ferramentas, EPI e EPC para todos os 
membros da tripulação e kit de segurança: respirador com peça facial completa, filtro para 
gases orgânicos e pré-filtro para particulado, luvas e botas de PVC, material para isolamento 
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de área, enxada e pá, corda e material absorvente, serragem e/ou estopa (mínimo de 02 
sacos por veículo). 

• Além dos documentos obrigatórios do veículo, o mesmo deve possuir: tacógrafo e telefone do 
emitente e recebedor do produto para contato. 

• O produto deverá ser acondicionado de forma a suportar os riscos de transporte, 
carregamento, descarregamento e transporte, sendo o expedidor responsável pela 
adequação do acondicionamento. 

• A embalagem externa deverá estar rotulada, etiquetada e marcada de acordo com a  
correspondente classificação ONU e a classe de risco principal. 

• É proibido o transporte de produtos perigosos juntamente com: animais, alimentos ou 
medicamentos e outro tipo de carga, salvo se houver compatibilidade entre os diferentes 
produtos transportados. 

• Antes da utilização do veículo, o condutor deverá fazer uma inspeção visual criteriosa de 
forma a garantir as perfeitas condições de operação do mesmo, e garantir à segurança da 
carga transportada. 

• Deverá ainda verificar se toda a documentação exigida e os equipamentos de segurança, 
conforme acima, estão em dia e em ordem, antes  de utilizar o veículo. 

6.4.2   Quando do transporte abaixo de 1000 kg de óleo, conforme o Manual Transporte Produtos 
Perigosos – Revisão 2 e Resolução ANTT 420/2004 as embalagens externas individuais 
devem estar rotuladas, etiquetadas e marcadas de acordo com a  correspondente 
classificação ONU e a classe de risco principal. 

6.5 Controle de resíduos 

Sempre que houver movimentação de resíduos, sendo que estas só ocorrem com o preenchimento 
do formulário Controle de Entrada e Saída de Materiais e Resíduos na Área de Armazenamento 
Temporário e/ou do formulário Comprovante de destinação de resíduos, deverá ser preenchido pela 
equipe do SIG a planilha de Controle de Resíduos (Anexo 3) que estará somente em meio digital. Os 
relatórios exigidos pela IS-38 serão elaborados semestralmente separando os resíduos, tendo como 
fonte  de dados a planilha supracitada. 
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7 REGISTROS 

• Controle de Entrada e Saída de Materiais e Resíduos na Área de Armazenamento 
Temporário; 

• Comprovante de destinação de resíduos; 

• Controle de Resíduos; 

• Relatório semestral de movimentação de resíduos; 

• MIM. 

 

8 ANEXOS 

Anexo 1 – Formulário Controle de Entrada e Saída de Materiais e Resíduos na Área de 
Armazenamento Temporário; 

Anexo 2 – Formulário Comprovante de destinação de resíduos; 

Anexo 3 – Planilha Controle de Resíduos. 
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Anexo 1 

Controle de Entrada e Saída de Materiais e Resíduos na Área de Armazenamento Temporário 

Material/Resíduo Característica * Entrada/Saída Quantidade Unidade 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Responsável: ____________________________________Matrícula: __________ Data: _________ 

 

 

* Ex: quebrada, inteira, tóxica, não tóxica, pastoso, líquido, se possui impurezas, possibilidade de 
contaminação por ascarel. 
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Anexo 2 

Recebemos da CEMIG, Usina de Itutinga estabelecida na BR 265 Km 306, Itutinga –MG a quantia de :

referente à coleta seletiva desta instalação

Condutor: Empresa:

Beneficiário: CPF/CNPJ: 

_________________________, _____ de _______________ de ________.

Assinatura: ____________________________________

COMPROVA�TE DE DESTI�AÇÃO DE RESÍDUOS 
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Anexo 3 

 

Resíduos 
Unidade/Gerência: 

Localidade: 

Período de Referência: 

Processo: 

Preenchida por: 

Responsável Técnico: 

Resíduo Registro Quantitativo de Resíduos Característica 
do Resíduo 

Classificação Armazenamen
to Temporário 

Destino 
Final 

Data da 
movimenta

ção 

Unida
de 

Quantidade 

inicial 

Quantida
de 

Movimen
tada 

Entrada 
(E) ou 

Saída (S) 

Quantidade 
Final 

           

           

           

           

           

           

Obs: Na planilha digital existem comentários nos campos a serem preenchidos que devem ser respeitados 















































































































































LEI �º 1.006, DE 18 DE JULHO DE 2003 
  

 “Aprova Loteamento denominado Residencial CEMIG – na Vila CEMIG, neste  município 
e dá outras providências”.  

 

A Câmara Municipal de Itutinga/MG, aprova e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica aprovado o loteamento denominado Residencial CEMIG, na 
vila da CEMIG, conforme plantas, Projetos, Memoriais Descritivos e Termo de 
Compromisso, que fazem parte integrante desta Lei: 

  
Parágrafo único – Em conformidade com a Lei Federal Nº 6.766/79 de 19 

de dezembro de 1979, do parcelamento de solo urbano 35 % (trinta e cinco por cento) da 
gleba são destinadas ao município.  

 
Art. 2º - As áreas verdes descritas na Planta do Loteamento, integram a área 

dos respectivos lotes, sendo expressamente vedado qualquer edificação nestas áreas. 
 
  Parágrafo único - A área verde 01 com 5.720,5 m 2 (cinco mil setecentos e 
vinte vírgula cinco metros quadrados), e área verde 02 com 165,6 m2 (cento e sessenta e 
cinco, vírgula seis metros quadrados), passam a pertencer a município de Itutinga/MG, a 
partir do registro do loteamento, sendo de igual forma expressamente vedado qualquer 
edificação nestas áreas. 
 
  Art. 3º -  É expressamente vedado o reparcelamento e/ou desmembramento 
dos lotes descritos no projeto. 
   

§ 1º - À exceção dos lotes 01 e 02 da quadra 01, Lotes 01 e 02 da quadra 08, 
e lotes 09, 10, 11 e  12 da quadra 02 e Lotes 01, 02, 03 da quadra 07, todos os demais lotes 
são destinados a fins exclusivamente residenciais. 
 
  § 2º - Nos lotes com fins residenciais, serão autorizadas construções de até 
60% (sessenta por cento) da área do terreno e até dois pavimentos. 
 
  Art. 4º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios, 
acordo ou contrato com a COPASA visando captação e abastecimento de água nas áreas 
das Vilas Residenciais CEMIG E FURNAS. 
   
  
  Art. 5º - Esta Lei entra em vigor a  partir de sua publicação. 
 
 
  Prefeitura Municipal de Itutinga/MG, 27 de agosto de 2003. 
 

Antônio Alves de Paiva 
Prefeito Municipal 



TERMO DE COMPROMISSO 
 
  Por este termo de compromisso  que entre si fazem, de um lado a CEMIG - 
Companhia Energética de Minas Gerais, representada pelo Senhor Carlos Augusto 
Venturim Casagrande, e o Município de Itutinga, CNPJ 18.244.384/0001-53, sede à Rua 
Gabriel Leite 45, representada pelo Senhor Antônio Alves de Paiva, Prefeito Municipal, 
objetivando aprovação de um loteamento denominado Residencial Cemig, em Itutinga, 
resolveram estabelecer a aceitar as cláusulas seguintes que mandaram digitar e imprimir. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 
  O objeto deste Termo de Compromisso é estabelecer critérios e 
responsabilidades para fins de aprovação de aprovação do loteamento denominado 
Residencial Cemig, na Vila da Cemig, em Itutinga/MG, nos termos da Planta, Projeto e 
Memorial Descritivo que fazem parte integrante deste Termo. 
 
 CLÁUSULA SEGU�DA - OBRIGAÇÕES DA CEMIG 
 
  Obriga-se a Cemig a: 

1. Construir às suas expensas institucional Nº 03 e doar ao município, uma 
casa de morada com 01 quarto, sala, cozinha, banheiro e de posto, com galpão anexo, com 
área total construída de 80 m2  (oitenta metros quadrados); 

2. Doar ao município, todo sistema de captação, tratamento e abastecimento 
de água existente na área do loteamento, em perfeito funcionamento; 

3. Assumir às suas expensas todos os custos e obras necessárias à mudança 
do atual sistema de captação existente no loteamento. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÃO DO MU�ICÍPIO 
 

Obriga-se o Município a : 
1. Operar e manter o sistema de captação, tratamento e abastecimento de 

água na área do loteamento; 
 

Justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma. 
 

Itutinga/MG, 27 de agosto de 2003. 
 

CARLOS AUGUSTO VENTURIM CASAGRANDE 
CEMIG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS 

 
ANTÔNIO ALVES DE PAIVA 
PREFEITO MUNICIPAL DE ITUTINGA 

 
Testemunhas: 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 



 
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 
 
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE 
Em 23 de outubro de 2009 
 
Nº 4.013 - O SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DA AGÊNCIA 
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas por meio 
da Portaria no 1.047, de 9 de setembro de 2008, considerando o disposto no art. 63 do Decreto nº. 
41.019, de 26 de fevereiro de 1957, na Resolução Normativa ANEEL nº. 20, de 03 de fevereiro de 
1999, no Contrato de Concessão nº 006/97, e o que consta do Processo nº 48500.001314/05-01, 
resolve:  
I - conhecer o pedido de reconsideração apresentado pela Cemig Geração e Transmissão S.A. - 
CEMIG GT e anuir ao pleito da concessionária para efetuar a alienação de imóveis que compõem a 
Vila Residencial anexa à UHE de Itutinga, observado o disposto na Resolução Normativa nº 20, de 
1999, bem como as disposições do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico - MCSE, instituído pela 
Resolução ANEEL nº 444, de 26 de outubro de 2001; e II - este despacho entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
ANTONIO GANIM 
 

Nº 204, segunda-feira, 26 de outubro de 2009, Seção 1, Pág. 100. 

 

 



ESSE
















