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A conclusão e a entrada em operação da Usina Hidrelétrica Itá, com

capacidade instalada de 1.450 MW, marcam um novo tempo para o setor

elétrico brasileiro, e representam a crença da Tractebel S.A., como controla-

dora das Centrais Geradoras do Sul do Brasil S.A. - GERASUL, nas potenci-

alidades do mercado brasileiro de energia elétrica.

Trata-se do primeiro aproveitamento hidrelétrico da bacia do rio Uru-

guai, e constitui-se na concretização de um sonho acalentado desde a déca-

da de 60, que hoje se mostra fundamental para dar suporte ao desenvolvi-

mento do país.

A Usina Itá é o resultado concreto da primeira aplicação da legislação

que permitiu a parceria entre os setores público e privado para a conclusão

de obras de geração hidráulica, uma abordagem inédita que culminou no

processo de privatização, no qual a Gerasul passou a ser controlada pela

iniciativa privada. Sob a ótica empresarial, confirma a eficácia do consórcio

entre proprietários e o compromisso com o poder concedente e fornecedo-

res como forma de viabilizar empreendimentos desse porte, permitindo a

conclusão do projeto no prazo e condições determinadas.

A construção da Usina Itá apresentou inúmeras inovações tecnológicas,

tanto no uso de equipamentos e técnicas construtivas quanto no seu comis-

sionamento e operação. De seu canteiro de obras saiu uma nova forma de

concretagem de barragens que se tornou mundialmente conhecida como

“Método de Itá”.

Em seus aspectos sociais, culturais e ambientais, tornou-se referência

para obras desta natureza. O processo de relocação da população atingida,

o resgate e a proteção do patrimônio cultural e ambiental sempre foram

marcados pela transparência de ações e um intenso diálogo com a comuni-

dade e órgãos envolvidos.

Durante sua construção exerceu um importante papel social na geração

de empregos e riquezas, tanto em sua área de atuação como nas de seus

fornecedores. Concluída, a Usina traz inúmeros benefícios para as comuni-

dades e municípios do entorno, tanto no estado do Rio Grande do Sul como

no de Santa Catarina, e passa a ter um papel importante no sistema elétrico

nacional.

Este livro é um olhar sobre esta complexa e magnífica história; uma singe-

la homenagem às milhares de mãos que transformaram o sonho da Usina

Hidrelétrica Itá em realidade. Com ele se pretende manter vivas as muitas

lembranças que cercam este empreendimento. A Gerasul, como detentora de

aproximadamente 70% da energia gerada pela Usina Itá, agradece o esforço

de todos os envolvidos, e cumprimenta-os pelo sucesso obtido.

Itá, 24 de outubro de 2000.

Maurício Stolle Bähr
Presidente do Conselho de

Administração – Tractebel Energia

Manoel Arlindo Zaroni Torres
Presidente da Tractebel Energia
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Em 1994, na oportunidade da decisão de

participarmos como investidores desta grandio-

sa obra que se tornaria um marco na Região Sul

como o maior empreendimento privado para

geração de energia elétrica no Brasil, assumi-

mos uma postura ousada e hoje comprovada-

mente visionária para a época. A Hidrelétrica

Itá mostrou ser uma aposta arrojada e extrema-

mente acertada do ponto de vista estratégico

para a Itambé.

Além de ter sido o maior investimento hi-

drelétrico em meio a profundas transformações

do setor de geração de energia no país, esta

obra se consolidou como um marco também

no âmbito técnico.

Falando concretamente, Itá consumiu 180

mil toneladas de cimento ao longo de quatro

anos, número correspondente ao consumo

mensal de todo o Estado do Rio Grande do

Sul, por exemplo. Para entregar o cimento des-

tinado à obra, as carretas da Itambé percorre-

ram um total de 5 milhões e 400 mil quilôme-

tros, o que equivale a 15 vezes a distância da

Terra à Lua. A construção foi realizada em tem-

po recorde, antecipando-se, inclusive, ao com-

plexo cronograma do empreendimento.

Ainda que a participação da Itambé tenha

sido singela, em virtude do porte e relevância

empresarial dos grandes parceiros envolvidos no

projeto, é com grande orgulho que integramos o

Consórcio Itá em literal sinergia, pois se a obra

exigiu grandes volumes de cimento, consumire-

mos boa parte dessa energia gerada na fabrica-

ção do próprio cimento, produto que também é

uma força propulsora do desenvolvimento so-

cioeconômico da humanidade.

A entrada em operação da Usina Hidrelétrica

Itá, no rio Uruguai, é um marco para o setor

elétrico nacional, por ser o primeiro empreendi-

mento totalmente privado em geração hidrelétri-

ca a ser concluído no Brasil, desde o início do

processo de privatização.

Com uma capacidade instalada de 1.450 MW,

a hidrelétrica, que se encontrava paralisada des-

de 1990, foi retomada efetivamente cinco anos

depois, na primeira iniciativa do Governo Fede-

ral de canalizar recursos privados para o setor

elétrico. Este desafio foi prontamente aceito pela

CSN e pelos demais grupos que compõem o

Consórcio Itá, os quais, contando com o apoio

fundamental do BNDES, puderam executar essa

magnífica obra, e, num esforço adicional, pro-

mover a antecipação da entrada em operação

das máquinas geradoras, em relação às datas ori-

ginalmente previstas.

A participação da CSN na UHE Itá representa

cerca de 200 MW médios de geração própria, o

que nos torna auto-suficientes em energia elétri-

ca. Foi perseguindo esse objetivo que a CSN deu

partida em 1999 à Central Termelétrica de Volta

Redonda, capaz de gerar 240 MW e de suprir 50%

da demanda de energia da Usina Presidente Var-

gas, utilizando como combustível os gases resi-

duais do processo siderúrgico. Ao lado de outros

grupos empresariais, a CSN participou também

de outro grande empreendimento no setor de ener-

gia, concluído em 1999: a UHE Igarapava, loca-

lizada no rio Grande, com capacidade instalada de

210 MW, e que nos dá direito a 22 MW médios dire-

cionados propriamente para as nossas unidades de

Arcos e Casa de Pedra, em Minas Gerais.

Todos estes investimentos garantem o supri-

mento integral de eletricidade para a CSN, e re-

presentam uma ampliação significativa da oferta

de energia nas regiões Sul e Sudeste do país.

É mais energia para o nosso progresso.

Benjamin Steinbruch
Presidente do Conselho de

Administração da CSN

Rubens Slaviero
Diretor-presidente do Conselho de

Administração da Cia. de Cimento Itambé
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Itá, cidade nova, setembro de 2000.
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IMAGINE

UM RIO

Grande, caudaloso, instável. Nos

primeiros 500 quilômetros cai tanto

que nem leito tem: tem calha,

encravada entre montanhas. Quando

desce o último salto, segue manso,

quase parado, até morrer no delta

do rio da Prata. 18➣ 39
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IMAGINE

UMA COMUNIDADE

Construída no século XX por migrantes

que venceram a floresta, o isolamento

e a pobreza. Feita de pequenas vilas

e cidades, gente agarrada ao trabalho,

à fé e às tradições. 40➣ 59
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IMAGINE

UMA VIDA NOVA

Cidade relocada, vilas transferidas,

outras terras, outros ares. Uma

barragem  represa o rio, muda a

paisagem. Parte da velha vida fica

para trás. Parte muda no tempo e no

espaço. Recria e reinventa laços.

Traz o futuro para o presente. 60➣ 85
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IMAGINE

UMA OBRA

Colossal, complexa, imprescindível.

Muralha de rocha, solo, ferro e

concreto. Mãos – muitas – de

todos os lugares. Escavam,

projetam, detonam, assentam,

comandam. Máquinas e homens

se juntam para domar o rio. 86➣ 139
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IMAGINE

UMA USINA

Referência mundial em segurança,

tecnologia e meio ambiente.

Indispensável para dar suporte ao

desenvolvimento brasileiro. Um mar

de oportunidades para as comunidades

vizinhas ao reservatório. 140➣ 171
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As águas chegam ao delta do
rio da Prata provenientes de lugares
distantes. Do interior do Brasil, das encostas

dos altiplanos bolivianos, do nordeste argenti-

no, do Paraguai, do Uruguai. O delta é o estu-

ário de fontes que se transformam em córre-

gos; córregos que viram riachos; riachos que

fazem rios que, juntos, formam uma das maio-

res bacias hidrográficas do mundo. E ali, bem

no vértice do delta, quase defronte à cidade

de Buenos Aires, chega o rio Uruguai, carre-

gando águas de 365 mil quilômetros quadra-

dos da parte sul do Brasil, do nordeste da Ar-

gentina e do oeste do Uruguai.

O Uruguai é um rio diferente dos outros gran-

des formadores do Prata. Chega manso ao delta,

corpulento, quase mar. Fica assim desde 625 qui-

lômetros rio acima, quando desce o último salto

e ganha a planície. Então, num leito com mais

de 1.200 metros de largura, onde as margens

quase não têm barrancas, ele desliza parado,

uniforme e mudo, sem emitir qualquer som.

Ali o rio nem parece o mesmo dos seus

primeiros 700 quilômetros, quando gotas se jun-

tam em olhos d’água no trecho catarinense da

Serra Geral, formando córregos cristalinos e so-

noros, que vão se tornar cada vez mais sonoros

e cor de terra até atingir o Pampa. O Canoas e o

Pelotas, pai e mãe do Uruguai, nascem a mais

de 1.200 metros de altitude, nos reversos da Serra

Geral. O Canoas um pouco mais ao norte, no

meio de Santa Catarina, e o Pelotas mais ao sul,

nas frias montanhas de São Joaquim. Um e ou-

tro descem rápido, fazendo gretas, alisando la-

jes, entornando cascatas, cachoeiras e peraus,

cortando campos, lavouras e florestas.

O Canoas vem pelo meio do território catari-

nense. É lento nos primeiros 320 quilômetros que

percorre no planalto. Depois, cai 360 metros em

apenas 180 quilômetros. O Pelotas é mais abrup-

to: cai 840 metros em 450 quilômetros, a maior

parte na divisa entre Santa Catarina e Rio Gran-

de do Sul. Quando chegam em Campos Novos,

os dois se juntam e nasce o Uruguai.

Serra Geral - Santa Catarina.
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Rio Canoas.

Rio Uruguai.
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dos, a floresta era cada vez mais complexa e

densa, repleta de animais, território de índios

guerreiros. O local não era de fácil conquista,

e, para a época, também não apresentava opor-

tunidades e riquezas que justificassem a difícil

empreitada. Se houvesse uma Potosi e sua pra-

ta, certamente a história seria outra. Mas, entre

outros fatores, a ausência de atrativos imedia-

tos, as peculiaridades do relevo, da hidrografia,

da floresta e a reação dos índios retardaram em

quase 400 anos a ocupação, por brancos, do

território que hoje corresponde ao norte gaú-

cho e ao oeste catarinense.

Os primeiros registros de grupos

humanos nesta região datam de 8.640

a.C. Naquela época, estavam em curso

profundas transformações climáticas

que modificaram completamente as pai-

sagens e exigiram das populações hu-

manas novas soluções culturais. O frio

seco e glacial foi substituído por um

clima quente e úmido. Vegetação rare-

feita passou a dar lugar a uma cobertu-

ra mais densa e variada. A antiga me-

gafauna desapareceu, levando os ca-

çadores a um processo de readaptação

para a caça de animais de pequeno e

médio porte. Todas essas transforma-

ções ecológicas foram acompanhadas

pelas populações pré-históricas do vale

do Uruguai, provocando mudanças ra-

dicais em seus modos de vida.

Por integrar a bacia do rio da Pra-
ta, o rio Uruguai serviu como rota
natural de migração e testemunhou a passagem

de muitos grupos humanos pré-históricos que se

deslocavam pela região meridional do continen-

te, conforme suas necessidades econômicas, so-

ciais e religiosas. Isso é atestado pela quantida-

de de remanescentes culturais e sítios arqueoló-

gicos encontrados ao longo de suas margens e

de seus afluentes, deixados por povos de dife-

rentes culturas.

Dali até a mansidão do Pampa, o
trecho é vencido rapidamente. Por um
capricho da natureza, em apenas 400 quilôme-

tros, até o rio Peperi-Guaçu, na divisa de Santa

Catarina com a Argentina, um mar de água doce

cai, em média, meio metro por quilômetro. En-

caixado entre montanhas de até 700 metros, es-

premido no fundo dos vales, o Uruguai não tem

direito a leito: tem calha, cavada no basalto por

sucessões de corredeiras.

Esse trecho, que recebe águas de 46,3 mil

quilômetros quadrados do solo gaúcho e de

outros 20 mil do solo catarinense,

não é navegável, exceto quando as

cheias encobrem os saltos e, rio abai-

xo, transformam o Pampa em um

imenso mar. Chove muito em todo

o Alto Uruguai. As médias anuais são

superiores a 1.400 milímetros em

qualquer ponto da bacia. Nas chei-

as de que se tem registro, a vazão

chegou a mais de 31.500 metros cú-

bicos por segundo na região de Itá.

Portanto, quando o rio sobe, a cor-

renteza é tão forte que só se navega

rio abaixo. Subir o Uruguai a partir

da foz do Peperi-Guaçu é quase im-

possível, o que foi logo descoberto

pelos conquistadores portugueses e

espanhóis, há quase 500 anos.

Os primeiros mapas da parte me-

ridional da América do Sul, datados

de meados do século XVI, comprovam os gran-

des feitos dos conquistadores. Entrando pelo

Prata, eles mapearam rapidamente uma vasta área

do norte da Argentina, do Brasil central e do

Paraguai, graças às facilidades de navegação do

Paraná, Paraguai e seus afluentes. Nos mapas,

o rio Uruguai é um traço curto, corresponden-

do a sua parte baixa, a parte navegável do Pam-

pa. As referências param na foz do Peperi-Gua-

çu, porque subir o Uruguai a partir daí não im-

plicava apenas em vencer o rio. As montanhas

também cresciam, os vales se tornavam profun-

Planalto de Santa Catarina.
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Pedra de corte
populações pré-históricas.

Ponta de projétil
populações pré-históricas.

Cerâmica guarani.

Cerâmica guarani pintada. Cerâmica guarani pintada.
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 Embora existam grandes lacunas
nos estudos arqueológicos, pode-se
dizer, de modo geral, que inicialmente se su-

cederam na região várias culturas que não do-

minavam a cerâmica. Os primeiros habitantes

eram caçadores-coletores que lentamente se

adaptaram à floresta que se formava. Deste pe-

ríodo, porém, não há registro da produção e

uso de pontas de projéteis. Apareceu, em se-

guida, uma cultura cuja principal evolução foi

o uso de pontas de projéteis feitos em pedra,

indicando sociedades com um nível mais avan-

çado de organização, caminhando na direção

da coleta e da caça mais intensiva e especi-

alizada, em torno do pinhão e dos animais que

dele se alimentavam. Há registros da presença

desses povos até meados do século XIV.

Os povos que dominavam a cerâmica entra-

ram na área mais tarde. Os primeiros traços de

grupos indígenas são de origem lingüística Jê,

que apareceram no primeiro milênio da Era Cristã

e tiveram continuidade através das tribos kain-

gang e xokléng, ocupantes do planalto e das

encostas do litoral. As peças arqueológicas indi-

cam que esses grupos indígenas pré-históricos

se adaptaram culturalmente aos campos e à mata

de araucária, com um padrão de vida semi-se-

dentário. Além da coleta e da caça altamente es-

pecializada, praticaram a agricultura de subsis-

tência. A última cultura pré-histórica a entrar no

vale do Uruguai foi a Tupi-guarani, que desem-

bocou nas tribos guaranis, nas quais se observa

uma adaptação cultural à vida na floresta, com

padrões de desenvolvimento mais duradouros.

Na época do descobrimento, tribos do grupo

lingüístico Jê estavam distribuídas por todo o

Brasil, mas em número bem menor do que os

Tupi-guaranis, seus inimigos históricos e alia-

dos dos portugueses. Dos Jês faziam parte gru-

pos da língua kaingang que se tornaram reco-

nhecidos como kaingangues, xokléngues, co-

roados, bugres, botocudos e guaianás.

Os portugueses consideravam os
índios destas tribos atrasados, arredios
e hostis, pois não aceitavam o trabalho forçado.

No sul, muitas regiões eram dominadas pelos

Jês. Entre o final do século XIX e o início do

século XX, diversos destes grupos resistiam em

bolsões da Mata Atlântica e nas florestas que se

estendiam para o interior, ao longo dos rios que

desciam a vertente ocidental do planalto. Essas

Índios coroados
(Tronco Jê).

Os primeiros

habitantes

eram caçadores-

coletores que

lentamente se

adaptaram à

floresta que se

formava.
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matas eram ocupadas por tribos que, de alguma

maneira, tiveram contatos intermitentes e marca-

dos pela hostilidade com grupos de missionári-

os, garimpeiros ou militares.

Às vésperas da chegada dos euro-
peus, os grupos de cultura e língua
Tupi-guarani habitavam uma área que compre-

endia as bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uru-

guai. Eram originários de movimentos migratóri-

os iniciados na bacia amazônica há quase 2.000

anos. Os guaranis foram parceiros dos primeiros

homens brancos a se aventurarem pelo território

do vale do Uruguai, numa migração comandada

por jesuítas para o sul,

em 1629. Os relatos

desta expedição con-

tam que os jesuítas en-

contraram machados e

chapéus, sinais de que

os portugueses já havi-

am passado por ali. Na

viagem, utilizaram uma

passagem que ligava o

norte e o sul do Brasil

na barra do rio Passo

Fundo com o rio Uru-

guai, chamada de pas-

so do Goio-En, entre os

atuais municípios de

Chapecó e Nonoai. Quatro anos depois, os ban-

deirantes paulistas também estiveram ali, à caça

de índios para escravizar. Os jesuítas e os gua-

ranis também foram os protagonistas da ocupa-

ção da parte baixa do rio Uruguai. No início do

século XVII, houve a implantação e a expansão

das missões jesuíticas nas terras da chamada Me-

sopotâmia Argentina, entre os rios Paraná e Uru-

guai. A partir de Assunción, sede da Compa-

nhia de Jesus em terras meridionais, as missões

se concentraram inicialmente na margem direi-

ta do rio Uruguai, sob a supervisão direta do

governo espanhol. Porém, constantes ataques

dos bandeirantes, à caça de guaranis para abas-

tecer o mercado de escravos paulista, motiva-

ram a ampliação da área de atuação das mis-

sões para as terras da chamada banda oriental,

onde hoje fica o Estado do Rio Grande do Sul e

parte do Uruguai.

Em 1641, um pouco abaixo do atual municí-

pio gaúcho de Três Passos, às margens do ria-

cho M’bororé, um afluente da margem direita do

rio Uruguai, jesuítas e guaranis enfrentaram e ven-

ceram uma grande bandeira paulista chefiada por

Jerônimo Pedroso, que havia descido o rio Uru-

guai em 700 canoas, com 500 mamelucos e mais

de 4.000 tupis para aprisionar guaranis.

Apesar da vitória, os jesuítas decidiram se

mudar para a margem

esquerda em busca de

segurança, sob o co-

mando do padre Roque

González. Em 1682, a re-

dução de São Borja foi

trasladada para a banda

oriental do rio, e até

1707 outras seis forma-

riam os chamados Sete

Povos das Missões: São

Nicolau, São Luiz Gon-

zaga, São Miguel Arcan-

jo, São Lourenço, São

João e Santo Angelo, to-

das no lado do atual ter-

ritório brasileiro. Escudados pelo rio Uruguai,

jesuítas e guaranis construíram uma sociedade

auto-suficiente e extremamente desenvolvida para

os padrões da época, baseada na criação de gado

e na exploração da erva-mate. Mas o fim dessa

história é trágico.

Após a assinatura do Tratado de
Madrid em 1750, que entre outros
assuntos determinou a permuta de terras da Co-

lônia de Sacramento pelas da banda oriental en-

tre Portugal e Espanha, os jesuítas foram expul-

sos do Brasil e as reduções destruídas numa su-

cessão de batalhas. As Guerras Guaraníticas só

Bugreiros com índios escravizados.

Índios guaianases (Tronco Jê).
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terminariam, simbolicamente, em 1828, quando

os últimos 4.000 guaranis, comandados pelo cau-

dilho uruguaio Frutuoso Rivera, morreram de

fome na cidade de Bela Union, no Uruguai.

Apesar do desenvolvimento da
região das missões, os contatos e as
trocas com a região acima da parte navegável do

rio Uruguai sempre foram pequenas. Além de

ser de difícil acesso, o território era

habitado por índios considerados

“hostis” à conversão e aos méto-

dos dos jesuítas, principalmente os

kaingangues, inimigos seculares

dos guaranis. E, embora não tives-

sem controle sobre o território en-

tre os rios Iguaçu e Uruguai, limi-

tados a oeste pelo Peperi-Guaçu,

os portugueses avançavam lenta-

mente a partir das fazendas dos

Campos do Paraná, tanto na dire-

ção oeste, rumo aos Campos de

Guarapuava, quanto ao sul, rumo

aos Campos de Lages. Ainda em

1727, o governador de São Paulo

determinou que fosse aberto o Ca-

minho do Sul, ligando os Campos

do Continente do Rio Grande com

o Brasil central, onde era grande a

procura por carne devido ao Ciclo

da Mineração. Surgiu dessa manei-

ra o caminho das tropas, ligando Viamão, no Rio

Grande, a Sorocaba, em São Paulo.

A região do Baixo Uruguai, porém, voltaria a

ser o centro das atenções do Império quase um

século depois do conflito das missões, com a Guer-

ra do Paraguai. Foi através da desguarnecida fron-

teira do rio Uruguai que Solano Lopez planejou e

executou a invasão ao Brasil. Em 1864, o tenente-

coronel Estigarribia cruzou o rio na altura de São

Borja e desceu por terra pelo atual Estado do Rio

Grande do Sul à frente de uma coluna de 12 mil

paraguaios até Uruguaiana, de onde só saiu e se

rendeu por encarniçado cerco das tropas da Trí-

plice Aliança. Após a rendição, o próprio Dom Pe-

dro II esteve na praça de guerra do rio Uruguai,

subindo de vapor de Uruguaiana até o Passo de

São Borja. Pelo rio Uruguai, também subiu uma

das duas forças do exército aliado, comandada pelo

General Flores, dando início à contra-ofensiva que

poria fim à guerra.

A incursão do Paraguai em território brasilei-

ro e as pretensões argentinas reveladas em 1876

sobre a área que hoje corresponde

ao oeste catarinense e ao sudoeste

do Paraná intensificaram o interes-

se do Império pela colonização da

região do Alto Uruguai. Pouco an-

tes da Guerra do Paraguai, em 1859,

o governo central determinou a cri-

ação de várias colônias militares

onde está o atual Estado do Para-

ná. A mais meridional delas, a de

Chapecó, foi instalada em 1882 pró-

xima ao rio com o mesmo nome e

deveria proteger toda a bacia do

Alto Uruguai. Conforme relato de

um funcionário do Ministério da

Guerra, feito em 1866, a Colônia Mi-

litar deveria “conter os índios em res-

peito, proteger a população civiliza-

da contra as correrias dos selvagens,

ou para chamar a população às

nossas fronteiras, e evitar invasão

dos Estados limítrofes para se apos-

sarem de nossos territórios”.

Em 1846, antes mesmo da criação
da colônia, o presidente da Província
de São Paulo ordenou a abertura de uma estrada

alternativa ligando Palmas, hoje município do

Paraná, até o Rio Grande do Sul. Francisco Fer-

reira da Rocha Lures, o encarregado da obra, cum-

priu a missão graças à ajuda do cacique kain-

gang Condá e de missionários enviados para No-

noai pela Província do Rio Grande do Sul, com o

objetivo de aldear os índios. Lures abriu uma

estrada bem a oeste do tradicional Caminho das

Mapa das Capitanias Hereditárias, 1590.

Padre Roque Gonzalez
na travessia do rio

Uruguai,1682.
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Tropas. Ela começava em Palmas, passava pela

Campina do Xanxerê, atravessava o rio Uruguai

em Goio-En e já no Rio Grande do Sul rumava

para Nonoai e para a Vila de Cruz Alta. Além de

romper o isolamento de vários territórios kain-

gangues no atual oeste de Santa Catarina e nor-

te do Rio Grande do Sul, a nova rota encurtava

bastante o caminho e barateava o preço do gado

transportado até Sorocaba. Sem contar que, com

o fim das missões, o gado solto se reproduziu

fabulosamente, ofere-

cendo por esta época

um rebanho imensurável

para abastecer o merca-

do do Sudeste.

Voltando à instalação

da Colônia Militar de

Chapecó, o capitão Ber-

nardino Bormann saiu

de Curitiba em novem-

bro de 1881 e, “depois

de explorar o sertão que

medeia entre os rios Uru-

guai e Chapecó, resolveu

estabelecer a Colônia no

Xancherê”, às margens

do rio Chapecó. Uma

das primeiras medidas

de Bormann foi solici-

tar recursos para reabrir

a estrada até Palmas,

traçada 30 anos antes

por Lures, e reduzir os

impostos de importação

de animais provenientes do Rio Grande do Sul,

visando ampliar o comércio da colônia que es-

tava fundando.

Bormann tinha interesse em dina-
mizar o comércio para tentar atrair
colonos brancos. Sua maior preocupação era

a baixa densidade de população branca fren-

te à grande quantidade de indígenas que vi-

viam na região. Além disto, o isolamento de-

corrente das condições geográficas e históri-

cas sempre atraiu para aquela “terra de nin-

guém” grupos que não tinham espaço em ou-

tros locais. Naqueles sertões, escravos negros

encontravam liberdade, índios paraguaios pro-

tegiam-se dos argentinos, contrabandistas ex-

ploravam madeira e erva-mate, perseguidos

das sucessivas guerras e revoluções no Rio

Grande do Sul viam na outra margem do rio

Uruguai um lugar para ficar em paz.

Para uma parcela sig-

nificativa deles, a extra-

ção da erva-mate nativa

era a principal atividade.

Atrás dessas folhas tam-

bém seguiu, ao longo

dos séculos XVIII e XIX,

a mão-de-obra exceden-

te das grandes proprie-

dades do Rio Grande do

Sul e do Paraná. Escra-

vos, peões, agregados e

estancieiros empobreci-

dos foram lentamente

constituindo o que hoje

se convencionou cha-

mar de população cabo-

cla da região. Para eles,

a mata era o local mais

propício para viver, pois

oferecia meios abun-

dantes para subsistir e,

principalmente, a terra

era livre – não havia a

propriedade privada. Isolados em famílias, vi-

viam da caça e da pesca abundantes, da cole-

ta de alimentos e da agricultura de subsistên-

cia feita em clareiras abertas na mata. Só às

vezes seguiam para locais onde havia comér-

cio, trocando milho e erva-mate por produtos

como sal e bebidas.

Mas os índios, sem dúvida alguma, são os

grandes atores desse trecho da história. Migran-

do continuamente devido à pressão das frentes

Índio kaingang.
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de colonização tanto ao norte, no Paraná e em

São Paulo, quanto ao sul, no Rio Grande do

Sul, índios de inúmeras tribos tentavam repro-

duzir seu modo de vida naquele último reduto

de terras livres. Os kaingangues – grupo mais

numeroso e há séculos ocupando a região –,

conforme a tribo, iam da cooperação até o con-

fronto físico com os brancos. Mas, com outros

índios, os kaingangues eram quase sempre im-

placáveis, como se vê nesse trecho da carta do

capitão Marciano Magalhães, da Colônia Militar

de Chapecó, ao presidente da Província do Pa-

raná, redigido em 1895:

“Sabe-se que há tal-

vez 5 anos, parte de uma

tribo de Guaranys emi-

grando do Rio Grande

do Sul em busca de novo

aldeamento nesta pro-

víncia foi cruelmente

abatida nas proximida-

des do Goyo-En pela dos

Coroados, por ignora-

rem estes o idioma da-

quela e a reputarem

como inimiga.”

Diante desse intrin-

cado jogo étnico, Bor-

mann aliou-se aos kaingangues para vencer os

índios que promoviam “correrias” e depois al-

deou todos juntos em várias reservas da região.

Simultaneamente, a colônia firmava-se e recebia

os primeiros 50 colonos, e quase na virada do

século XIX já contava com 60 casas de madeira,

uma igreja em construção, um médico e 33 pra-

ças para o patrulhamento da área. Apesar de tí-

mida, esta ocupação foi decisiva quando Brasil e

Argentina disputaram a posse da área.

A discussão sobre o domínio do Alto Uru-

guai tinha raízes antigas, algumas anteriores in-

clusive ao próprio descobrimento do Brasil, quan-

do Portugal não aceitou as bulas papais de 1493

de Alexandre VI, que favoreciam a Espanha em

relação às descobertas feitas pelos dois países.

O Tratado de Madrid e o de Santo Ildefonso,

ambos no século XVIII, corrigiram o Tratado de

Tordesilhas e deram aos portugueses o direito

de incorporarem terras a oeste de Tordesilhas a

partir do princípio de uti-possidetis, ou seja, a

terra pertence a quem dela tiver posse.

A discussão sobre a região come-
çou em 1759, quando emissários de
Portugal e Espanha concordaram que os rios hoje

conhecidos como Peperi-Guaçu e Santo Antônio

eram os limites entre os dois reinos. Mas em 1788

os espanhóis descobri-

ram os rios Chapecó e

Chopim, cerca de 150

quilômetros a leste do

marco original, e pas-

saram a requerer esse

novo território. Dessa

intenção serviu-se a Ar-

gentina, quase cem

anos depois, para sus-

tentar sua reivindica-

ção. A disputa ganhou

corpo a partir da cons-

tatação das riquezas da

área, especialmente

madeiras nobres e erva-

mate. Em 1881, a Argentina definiu suas preten-

sões, requerendo uma área de 30.612 quilôme-

tros quadrados. A questão foi arbitrada pelo pre-

sidente dos Estados Unidos, Grovers Cleveland,

que em 1895 deu ganho de causa ao Brasil, ba-

seado no argumento de uti-possidetis.

Longe de acabar, o conflito pela bacia do

Alto Uruguai duraria pelo menos mais 30 anos.

Confirmadas como terras brasileiras, os Esta-

dos do Paraná e Santa Catarina passaram a re-

querê-las. O Paraná alegou que ocupava a re-

gião a partir da expansão dos campos de Gua-

rapuava e de Palmas, inclusive com a implan-

tação de colônias militares. Santa Catarina

Travessia do rio Pelotas.
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requeria o território entendendo como seu o

prolongamento a oeste do Planalto Serrano,

considerando-se o modelo de divisão espacial

concebido a partir das capitanias hereditárias.

Em 1909, o Supremo Tribunal Federal deu gan-

ho de causa a Santa Catarina, mas o Paraná

não aceitou a decisão.

Simultaneamente, em 1908 os tri-
lhos da Estrada de Ferro São Paulo-
Rio Grande, um dos maiores empreendimentos

da República, entraram em território contestado,

com traçado projetado para costear o rio do Pei-

xe no sentido norte-sul até sua foz, onde uma

ponte cruzaria o rio Uruguai na altura de Marce-

lino Ramos. A cessionária da ferrovia, a norte-

americana Brazil Railway, recebeu como paga-

mento pela construção 15 quilômetros de terras

de cada lado da estrada, uma área rica em ma-

deiras nobres, especialmente pinheiros araucá-

ria. Porém, os sertanejos que ali viviam não acei-

taram a expulsão das terras, e, num caldo em

que se misturam messianismo, coronelismo e in-

teresses obscuros dos dois Estados litigantes, co-

meçou uma guerra sangrenta que só terminou

de forma trágica em 1915, após 13 expedições

do exército nacional.

Com o fim da Guerra do Contestado, os Esta-

dos de Santa Catarina e Paraná fizeram um acor-

do e dividiram em partes quase iguais o territó-

rio. Temerosos de novos conflitos, cada um tra-

tou de baixar várias medidas administrativas para

ocupar rapidamente sua possessão. Do lado ca-

tarinense foram criados em 1917 os municípios

de Mafra, Porto União, Cruzeiro (atual Joaçaba)

e Chapecó, estando os dois últimos dentro da

bacia do rio Uruguai. Nesta época, Chapecó ti-

nha cerca de 14 mil quilômetros quadrados,

abrangendo desde a divisa com a Argentina

até a atual Concórdia.

Mapa do Brasil, 1751.

Em 1895, o

presidente dos

Estados Unidos,

Grovers

Cleveland, deu

ganho de causa

ao Brasil, baseado

no argumento de

uti-possidetis.



34

Até 1950, o rio Uruguai foi fundamental

para a primeira atividade econômica que per-

mitiu grande acumulação de capital nas no-

vas colônias: o corte e a comercialização de

madeiras. Rica em espécies nobres de flores-

tas subtropicais como o cedro e a canela, e

em outras espécies das florestas de araucária,

especialmente o pinheiro, a atividade madei-

reira predominou em todas as novas comuni-

dades. Abatia-se a floresta, e a madeira, em

pranchas ou toras, era carregada para as mar-

gens do rio Uruguai.

Amarrada em gigantescas balsas, fi-
cava a espera de uma enchente capaz
de permitir a navegação sobre saltos e corredei-

ras, rumo a São Borja, Uruguaiana e Buenos

Para acelerar a ocupação, o governo catari-

nense repassou a empresas particulares imen-

sas glebas de terras. A idéia era atrair colonos

descendentes de europeus, sobretudo de itali-

anos e de alemães, que haviam ocupado a Serra

Gaúcha a partir de 1870, mas que não encontra-

vam mais espaço para expandir suas atividades

agrícolas dentro do Estado. Neste movimento,

quase toda a parte norte do Rio Grande do Sul

já estava ocupada, restando por volta de 1920

apenas as regiões mais próximas ao rio Uru-

guai, e, principalmente, as terras do lado catari-

nense. Nos 40 anos seguintes, a Região Oeste

de Santa Catarina recebeu milhares de migran-

tes, num dos maiores fluxos internos do país,

quando foram fundadas centenas de comuni-

dades, entre elas cidades como Itá e Concórdia.

Prisioneiros caboclos na Guerra do Contestado, 1915.

A idéia era

atrair colonos

descendentes

de europeus,

sobretudo de

italianos e

de alemães.
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Rio Uruguai, 1920.

Vila de Aratiba, 1930.
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Ponte férrea sobre o rio Uruguai em Marcelino Ramos, 1950.
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Balsas de madeira no rio Uruguai, 1950.
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Aires. Milhões de metros cúbicos de madeira se-

guiram rio abaixo. Os lucros da atividade sus-

tentaram os primeiros empreendimentos e as pri-

meiras indústrias. Nas clareiras abertas, os colo-

nos faziam roças de milho, utilizado para alimen-

tar suínos, iniciando os primeiros elos de uma

cadeia produtiva de carnes que se tornaria a base

da economia local a partir dos anos 60. Mas, com

o fim da madeira e a abertura de estradas de

rodagem, o rio Uruguai foi esquecido. Não havia

mais o quê e nem por que transportar nas arris-

cadas viagens da cheia.

Logo nos primeiros anos da colo-
nização, o rio também ofereceu uma
luz do que seria seu maior valor econômico na

virada do século XX. Em várias comunidades,

como em Itá, pioneiros represaram braços do

rio e produziram energia elétrica para a cidade e

a indústria nascente. A potencialidade das águas

do rio para gerar energia foi redescoberta com

outra dimensão no final da década de 60, quan-

do foi realizado o inventário do potencial ener-

gético tanto na parte baixa quanto na parte alta

do rio. Naquele momento, o país experimenta-

va o início do chamado milagre econômico e

fazia parte dos programas de infra-estrutura a

ampliação da oferta de energia elétrica para su-

portar o crescimento econômico previsto. Toda

a bacia do rio Uruguai foi estudada, relacionan-

do-se os locais com potência de referência su-

perior a 10 megawatts.

Inicialmente constatou-se que, na parte alta

da bacia do rio Uruguai, o potencial hidráulico

Volta do Uvá - Itá/Aratiba, 1995.

A potencialidade

das águas do rio

para gerar

energia foi

redescoberta com

outra dimensão

no final da

década de 60.
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poderia ser aproveitado em 14 projetos, sendo

cinco no rio Canoas, cinco no Pelotas e quatro

no Uruguai, totalizando uma potência de 2.800

megawatts . Além disso, mais 13 projetos de

menor porte foram listados nos rios Chapecó e

Chapecozinho, afluentes do Uruguai, totalizan-

do outros 620 megawatts de potência. Entre 1977

e 1979 os estudos foram revistos pela Centrais

Elétricas do Sul do Brasil (Eletrosul) – estatal

então responsável pela geração e transmissão

de energia na Região Sul do Brasil e no Estado

de Mato Grosso do Sul – considerando-se não

apenas o melhor aproveitamento energético,

mas também aspectos socioeconômicos, físico-

territoriais e ecológicos envolvidos na constru-

ção das usinas. Graças à abrupta queda do rele-

vo e ao fato dos pontos listados serem quase

todos encaixados entre montanhas, a conclu-

são era de que a região poderia abrigar 22 usi-

nas, cujas características seriam o baixo custo

por megawatt gerado e a pequena área dos la-

gos, reduzindo sensivelmente os impactos am-

bientais e sociais quando comparados com pro-

jetos de outras regiões do país.

A partir de 1979, o Departamento Nacional

de Energia Elétrica (DNAEE) autorizou os Estu-

dos de Viabilidade Técnica e Econômica da Usi-

na Hidrelétrica Itá. Em 1981, definiu-se o eixo

C como um dos pontos de melhor aproveita-

mento energético do rio Uruguai, num local pou-

co acima da foz do rio Uvá, entre o município

catarinense de Itá e o gaúcho de Aratiba. Foi a

partida de um projeto que seria concluído qua-

se 20 anos depois.

A região

poderia abrigar

22 usinas, cujas

características

seriam o baixo

custo por MW

gerado e a

pequena área

dos lagos.
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Grêmio Esportivo Aliança, na
praça central de Aratiba, 1952.
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Propaganda veiculada em jornais para atrair colonos ao Alto Uruguai, década de 20.
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Sede da Luce, Rosa & Cia. em Aratiba, anos 20.
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No início do século XX, a popula-
ção da região do Alto Uruguai, onde
estão localizados os 11 municípios atingidos di-

retamente pelo reservatório da Usina Hidrelétri-

ca Itá, era pequena, resumindo-se a alguns agru-

pamentos indígenas, principalmente da nação

kaingang, e a um número reduzido de mestiços,

chamados de forma geral de caboclos. Com o

fim da Guerra do Contestado e a resolução defi-

nitiva da questão dos limites envolvendo os Es-

tados de Santa Catarina e do Paraná, em 1916, se

iniciou o processo de colonização desta área por

descendentes de imigrantes europeus, vindos das

velhas colônias do Rio Grande do Sul. A cons-

trução da estrada de ferro

São Paulo-Rio Grande, no

trecho entre Porto União

(SC) e Marcelino Ramos

(RS), finalizado em 1910

pela empresa norte-ameri-

cana Brazil Railway Com-

pany, foi um dos fatores

que impulsionaram este

processo, criando as con-

dições iniciais para que a

extensa faixa de terra

abrangendo o oeste cata-

rinense e o noroeste gaú-

cho acolhesse um número

significativo de pessoas.

Um dos objetivos desta ferrovia era acelerar a

ocupação brasileira em uma área de fronteira,

ainda sujeita a litígios com a Argentina.

A política do Governo Federal era de mar-

car presença em áreas ainda pouco habitadas.

Dentro deste contexto, a empresa responsável

pela obra da ferrovia recebeu como parte do

pagamento a área de 15 quilômetros de terras

em cada margem da linha para exploração por

50 anos. Este imenso território foi utilizado para

dois fins comerciais: a extração de madeira e a

colonização, através de duas subsidiárias cria-

das pela empresa norte-americana, a Southern

Brazil Lumber and Colonization Company e a

Brazil Development and Colonization Company.

Após a resolução dos limites com o Paraná,

o Estado de Santa Catarina criou dois municípios

na região oeste, que seriam as bases para a colo-

nização: Cruzeiro (atual Joaçaba) e Chapecó, em

1917 e 1919 respectivamente, garantindo defini-

tivamente a presença catarinense no território.

No lado gaúcho do rio Uruguai, que não sofreu

diretamente os efeitos da Guerra do Contesta-

do e nem os problemas de limites, a coloniza-

ção também teve início neste período. O traba-

lho de atrair os colonos, assim como o de pre-

parar o mínimo de infra-estrutura necessária, foi

delegado às empresas de colonização. Várias

se formaram ou atuaram

na região, como a Empre-

sa Povoadora e Pastoril de

Teodoro Capelle; a Em-

presa Brum; a Sociedade

Territorial Mosele, Eberle,

Ahrons e Cia.; a Bertaso

& Maia; além da Brazil

Development and Coloni-

zation Company.

Contudo, na maior par-

te da região do Alto Uru-

guai, tanto no lado catari-

nense como no gaúcho, a

principal responsável pela

colonização foi a Empresa

Colonizadora Luce, Rosa e Cia. Sediada em Por-

to Alegre, a empresa de propriedade de Adol-

pho Guilherme Luce, Timótheo da Rosa e José

Petry comprou da Baronesa de Limeira uma gran-

de área de terra nas margens do Uruguai em 1883,

apostando na sua valorização com a construção

da estrada de ferro.

Inicialmente a empresa dividiu
esta área em 3.641 colônias, com
aproximadamente 25 hectares cada uma. Mas

somente a partir de 1915 a Luce Rosa intensifi-

cou a comercialização destas terras, instalando

um escritório junto à estação de Barro, hoje

Serraria na Barra do Veado, Concórdia, anos 20.
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Vila Passo dos Índios, atual Chapecó, 1930.

Colheita de trigo, anos 50.
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município de Guarama (RS). No primeiro mo-

mento, foram feitas algumas obras, como estra-

das e pontes, para facilitar a venda de lotes nas

colônias gaúchas de Barro, Nova Itália (Severia-

no de Almeida), Rio Novo (Aratiba), Três Arroi-

os (distrito de Erechim) e Sede Dourada (distrito

de Aratiba). No lado catarinense foram formadas

as colônias de Nova Santa Cruz, Uvá, Poço Rico,

Monte Alegre, Barra Grande, Nova Teutônia, Nova

Milano e São Raphael, situadas nos atuais muni-

cípios de Itá, Concórdia, Seara e Chapecó.

Neste mesmo período, nas velhas
colônias do Rio Grande do Sul não
havia mais terra disponível para

os descendentes dos imigrantes

europeus que tinham coloniza-

do diversas áreas 40 anos antes.

É justamente este contingente

que vai migrar para o Alto Uru-

guai, formando os embriões das

comunidades, vilas e cidades que

permanecem até hoje, e inician-

do uma estrutura socioeconômi-

ca baseada na pequena proprie-

dade rural e na agricultura fami-

liar. Houve ainda o ingresso de

um pequeno número de imigran-

tes alemães, italianos, poloneses,

russos e ucranianos, vindos diretamente da Eu-

ropa, principalmente durante as duas grandes

guerras mundiais.

Toda a região do Alto Uruguai era coberta

por imensas florestas. A infra-estrutura, quase

inexistente, transformou os primeiros anos de

vida destes colonos numa verdadeira luta con-

tra os obstáculos que a natureza oferecia. No

começo, as pequenas propriedades agrícolas ti-

nham que ser auto-suficientes, produzindo qua-

se tudo aquilo necessário para a manutenção

da família. Muitas vezes, chegar ao estabeleci-

mento comercial mais próximo demandava uma

viagem de dias através de picadas abertas a fa-

cão no meio da mata. Nos relatos dos colonos

pioneiros, são comuns os registros das imensas

dificuldades. Primeiro para chegar aos lotes e,

depois, enfrentar as intempéries, os animais sel-

vagens ou os acidentes geográficos. Um antigo

morador do interior de Severiano de Almeida,

José Dagostini, conta que depois de sua família

chegar na região, na década de 20, ficou mais

de dois anos sem comer pão, pois não se plan-

tava trigo, alimento substituído pela polenta, feita

a partir da farinha de milho.

Além disso, houve o conflito cultural com

os caboclos que residiam no meio do mato.

Enquanto a estrutura social do descendente de

europeu era baseada na acumulação de rique-

za, o caboclo apenas mantinha

atividades de subsistência. Não

foram poucos os confrontos fí-

sicos e armados entre os dois

grupos, agravados pelo fato de

ainda existirem na região cau-

dilhos que tinham sob seu do-

mínio grandes extensões de

terras. O mais importante de-

les neste período era o Coro-

nel José Fabrício das Neves,

senhor de uma vasta área que

ia de Rio Novo (Aratiba) até

Queimados (Concórdia). Neves

foi o último representante des-

te modo de organização no Alto Uruguai, ten-

do sua carreira interrompida numa emboscada

em 1924, nos Campos de Irani, feita por Mar-

celino Ruas e seus homens.

Lentamente foram se constituindo
as primeiras vilas e cidades da região.
O censo feito pelo governo de Hercílio Luz em

Santa Catarina, em 1920, já aponta um significa-

tivo aumento na população da região: Chapecó

possuía 8.238 habitantes, e Cruzeiro, 12.082.

Mesmo assim, em comparação ao restante do

Estado de Santa Catarina, a taxa de ocupação

era muito pequena, pois dos 600 mil habitantes

recenseados, mais da metade estava concentrada
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Extração de pedras, década de 30.
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nas regiões litorâneas e outra parte considerá-

vel ocupava o Vale do Itajaí, os Campos de La-

ges e a Região Norte.

Com exceção de Marcelino Ramos, cujo iní-

cio está ligado à construção da estrada de ferro

São Paulo-Rio Grande, a formação dos povoa-

dos que deram origem aos atuais municípios do

Alto Uruguai é similar, ou seja, a partir da che-

gada dos descendentes de europeus na região.

Os primeiros colonizadores que chegaram a Itá

foram as famílias de Theodoro Schauble, que

havia emigrado da Alemanha alguns anos antes

e se instalara no interior do Estado de São Pau-

lo, e dos irmãos Ângelo e Pedro Paludo, vindas

de Monte Venetto (RS), em 1919. Pouco depois

chegou Valentin Bernardi, natural de Veranó-

polis (RS), que em 1923 desposou Josefina Pa-

ludo, filha de Ângelo, no primeiro casamento

realizado no local. Porém, o nome de Itá, que

em tupi-guarani significa pedra, foi dado pelo

caboclo Luiz de Campos, também radicado na

região, em alusão à grande quantidade de for-

mação rochosa nas margens do Uruguai. De

acordo com moradores antigos, “um nome sim-

ples como simples são as gentes daqui”. Em

janeiro de 1924, o povoado se tornou distrito

de Cruzeiro, em ato administrativo do superin-

tendente do município, Victor Rauen.

Nas memórias de outro pioneiro de
Itá, Francisco Hall, há uma passagem
que ilustra as dificuldades enfrentadas pelos co-

lonizadores neste início de ocupação. Hall relata

que para conseguir chegar vivo a Itá em sua pri-

meira viagem, em 1923, Victor Rauen, superin-

tendente de Cruzeiro, teve que pedir autoriza-

ção para o Coronel José Fabrício das Neves, pois

precisava passar nas terras sob a tutela do caudi-

lho, situadas entre Cruzeiro e Itá. Durante o tra-

jeto, a delegação parou numa propriedade na

localidade de Engenho Velho para se alimentar,

quando foi servida lingüiça frita. O problema é

que o anfitrião exagerou na quantidade de sal, e

como não havia água até Itá, a delegação passou

Armazém da Luce, Rosa & Cia., Aratiba.
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muita sede até chegar ao povoado, distante cin-

co horas dali. Nesta época, a sede da vila era

formada por aproximadamente 15 casas de ma-

deira, a velha igreja, um hotel, um estabeleci-

mento comercial e o escritório da Luce Rosa.

De forma similar, a chegada dos
primeiros colonizadores onde hoje é
Aratiba deu-se através da Luce Rosa, que pos-

suía 775 lotes para comercializar nas colônias de

Dourado e Rio Novo. As primeiras famílias – Dalla

Vecchia, Klein, Boff, Fregonese, Granzotto, Po-

letto, Smaniotto, Faggion, entre outras – se insta-

laram na região por volta de 1917, formando a

sede de Rio Novo dois anos depois. Em 1924, o

povoado seria elevado à condição de distrito do

município de Erechim. Também oriunda das an-

tigas colônias do Rio Grande do Sul, a popula-

ção de Rio Novo era composta basicamente por

descendentes de italianos (60%), de alemães

(25%), e de poloneses e russos (15%).

Apesar das inúmeras dificuldades, os pe-

quenos povoados formados no Alto Uruguai cres-

ceram, acolheram milhares de famílias que cum-

priam uma sina parecida com a de seus antepas-

sados: inserir economicamente uma região no

panorama brasileiro, ocupando áreas desabita-

das e produzindo riquezas. Foi no processo de

dominar a natureza que surgiu a primeira possi-

bilidade de explorar uma atividade comercial

lucrativa: a madeira. Toda a região era coberta

por densas florestas subtropicais nos locais mais

baixos e por florestas de araucárias nas partes

elevadas, com enorme quantidade de árvores com

bom valor comercial, como cedro, pinheiro e

imbuia. Mas havia o problema de transportar a

madeira – fosse em toras inteiras ou cortada em

grandes tábuas –, pois não existiam estradas e

meios de transporte adequados. A solução, mais

uma vez, veio da natureza: o rio Uruguai.

Apesar do trajeto sinuoso e das inúmeras

quedas presentes em seu leito até o ponto em

que recebe as águas do Peperi-Guaçu, na fron-

teira com a Argentina, o Uruguai pode ser na-

Compradores de terras.
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vegado nos períodos de cheia, transformando-se

então na principal via de escoamento da produ-

ção madeireira da região. O produto era levado

até a fronteira com a Argentina e comercializado.

Com matéria-prima abundante e relativamente va-

lorizada, forma de transporte barata, mão-de-obra,

pequenos empreendedores precisando se capita-

lizar e um mercado consumidor, se iniciou o ciclo

da indústria da madeira, que durante mais de três

décadas, especialmente entre 1930 e 1950, foi a

principal atividade econômica da região. Em tor-

no dela trabalhavam milhares de pessoas: colo-

nos que derrubavam a mata para fazer roça, pes-

soas que se encarregavam de puxar as toras com

juntas de bois até os portos, balseiros e seus aju-

dantes que levavam a carga ao Rio Grande do

Sul, e um comércio que dava infra-estrutura para

o negócio. Um dos períodos mais propícios para

o transporte era em setembro, quando quase sem-

pre ocorria a enchente de São Miguel, santo cuja

comemoração é realizada no dia 29 daquele mês.

As possibilidades econômicas des-
ta atividade e a necessidade de chegar
ao mercado consumidor determinaram o desen-

volvimento de uma tecnologia para o escoamento

do produto: o sistema de balsas. Para levar a

madeira até a Argentina, amarravam-se as toras

uma a uma. Quando o rio enchia, elas eram le-

vadas pela correnteza até os locais de venda. A

confecção de uma balsa exigia um trabalho ela-

borado e conhecimentos técnicos sobre peso, es-

pessura, tipos de amarras, ação dos ventos e a

força da água do rio. Em geral, uma balsa de

toras era composta por cerca de 180 peças de

madeira roliça. Pronta a embarcação, sobre ela

ficavam dois abrigos, um para descanso e outro

para cozinhar. A navegação ficava por conta dos

remadores ou peões, que impulsionavam a bal-

sa, do balseiro e do prático, o condutor da em-

barcação. O prático era uma figura essencial para

a viagem, pois sabia onde existia perigo, co-

nhecia as corredeiras e a profundidade do rio.

Durante a descida, que geralmente durava en-

Balsa de madeira no rio Uruguai, anos 20.
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tre sete e oito dias, mas que em alguns casos

podia ser bem mais longa, as balsas jamais atra-

cavam. Todos trabalhavam, cozinhavam, comi-

am e dormiam ali. Esta indústria possibilitou a

toda a região a entrada de capital necessário para

o desenvolvimento de outras atividades econô-

micas ou mesmo para a melhoria das instalações

rurais dos colonos. Porém, a viagem até a Ar-

gentina era rodeada de perigos e não foram pou-

cos os casos de acidentes, resultando, muitas

vezes, na morte dos balseiros. As principais ame-

aças eram as tempestades e os saltos, que podi-

am de uma hora para outra desmanchar a balsa.

Inúmeras vezes a carga se perdia no Uruguai,

sem a possibilidade de recuperação.

Como o transporte dependia das cheias, hou-

ve períodos de seca que prejudicaram as em-

presas. Uma das maiores começou em 1945 e

durou três anos, período em que pouca madei-

ra foi vendida, ocasionando a quebra de várias

madeireiras da região. Além do comércio de

toras com a Argentina, a atividade impulsionou

também a criação de uma série de serrarias que

beneficiavam o produto, cortado em tábuas e

comercializado com outras regiões do país. A

melhoria da infra-estrutura de estradas, a partir

da segunda metade da década de 40, possibili-

tou a abertura de novos mercados para a indús-

tria madeireira, assim como para o escoamento

da produção agropecuária dos colonos.

O isolamento e as dificuldades de
comunicação mantiveram nestes
colonizadores um forte apego às tradições e à

cultura trazidas por seus antepassados dos paí-

ses de origem. Geralmente, os núcleos eram for-

mados por descendentes de uma mesma etnia,

facilitando a preservação dos costumes. Nas pri-

meiras décadas de colonização, em muitas co-

munidades só se falava a língua dos antepassa-

dos, e mesmo nas escolas o ensino era feito em

alemão ou italiano. Isso só foi mudar de forma

mais intensa no período da Segunda Guerra

Mundial, depois do Brasil entrar no conflito con-
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tra os países do Eixo, momento em que o Go-

verno Federal proibiu inclusive que se conver-

sasse em alemão e italiano. Mesmo assim, até

hoje é comum entre os mais antigos manter a

comunicação familiar nestes idiomas. O conflito

mundial foi traumático para os moradores da

região, uma vez que a maioria era descendente

de imigrantes dos países inimigos do Brasil du-

rante a Segunda Guerra.

As tradições estavam presentes em
manifestações das comunidades,
como na gastronomia, nas festas, na religiosida-

de e na organização da estrutura social. Nos po-

voados alemães, por

exemplo, um dos mo-

mentos mais aguarda-

dos era o Kerb, uma

festa tradicional, geral-

mente realizada no

mês de janeiro e que

envolvia todos os mo-

radores, parentes de

outros locais e vizinhos

de comunidades próxi-

mas. Durante três dias,

as famílias se reuniam

em suas casas com

muita comida, bebida

e música. À noite eram

realizados bailes, um dos raros momentos que

os agricultores tinham para namorar ou conhe-

cer pessoas novas. Eles foram os responsáveis

por muitos casamentos neste período. Já nas

comunidades católicas, a principal festa sem-

pre estava ligada aos padroeiros das igrejas das

comunidades. Cada uma tinha o seu santo pa-

droeiro, existindo a preocupação de não se ter

dois santos comemorados em datas próximas

nas comunidades vizinhas, para não haver con-

corrência nas festas. Eram festividades prepara-

das por todos os moradores, que passavam me-

ses trabalhando nos momentos de folga para

organizá-las. Em Itá, ainda hoje, a principal fes-

ta é em homenagem a São Pedro, comemorada

no dia 29 de junho, quando durante três dias

eram realizadas diversas atividades, como bai-

les, jogos e brincadeiras.

Além das comemorações especiais realizadas

em períodos determinados, um dos momentos

de convívio social intenso acontecia nos casa-

mentos. Na maioria das vezes as festas começa-

vam no sábado pela manhã e duravam todo o

dia, e não era raro entrarem pela madrugada e

terminarem no domingo pela manhã, sempre

acompanhadas de muita comida, bebida e músi-

ca. Nas comunidades colonizadas por descen-

dentes de poloneses no interior de Aratiba, a festa

do casamento come-

çava em um período

bem anterior à ceri-

mônia, quando era

feito o convite para os

participantes. O noi-

vo, acompanhado de

um dos padrinhos,

saía a cavalo, e quan-

do estava próximo de

uma casa soltava um

foguete. Os morado-

res, sabendo do que

se tratava, os espera-

vam com bebidas –

aguardente ou vinho

– para receber o convite. Este ritual era repetido

nas casas de todos os convidados, porém so-

mente aos sábados e domingos, quando o noivo

podia deixar de lado as lides da roça.

O casamento começava na sexta-
feira,  quando os padrinhos se
reuniam e definiam os pares. No sábado pela

manhã, a noiva era arrumada, depois se despe-

dia dos pais e dos objetos de sua casa. Na che-

gada dos convidados, cada grupo soltava um

foguete nas proximidades; era o sinal para a

banda começar a tocar e os anfitriões prepara-

rem a recepção, com um bule de vinho e um

Banhistas, década de 40.
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Desvio da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, Barra Grande, 1947.

Quatrilho, jogo tradicional da região.
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Descarregamento de trigo em Marcelino Ramos, 1956.

Capelinha na área rural.
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prato de doce ou bolachas. Os convidados, en-

tão, deixavam um pouco de dinheiro para os

músicos e eram chamados para tomar o café da

manhã. Depois da cerimônia religiosa, a festa

retornava para a casa da noiva, quando os prota-

gonistas dançavam duas ou três músicas. Neste

momento, os músicos paravam de tocar, recla-

mando que os instrumentos estavam quebrados,

fazendo com que lhes fossem oferecidas moe-

das para “consertá-los”. No resto do dia a música

continuava e à noitinha era servido o jantar, com

carne de porco, repolho em conserva e batata, o

mesmo cardápio do almoço. À meia-noite, era

tirado o véu da noiva e em sua cabeça colocado

um laço que o noivo trazia no paletó. A festa

seguia até clarear. No domingo pela manhã, quan-

do todos já estavam cansados, servia-se quentão,

vinho e cantavam-se versos para animar as cozi-

nheiras que novamente estavam preparando a

comida. Durante todo este período diversas brin-

cadeiras eram realizadas, até o momento em que

os noivos seguiam para a residência definitiva.

Na área econômica, a movimentação
decorrente da indústria madeireira e
a renda proporcionada pelo aumento da pro-

dução agropecuária em virtude do crescimen-

to populacional trouxeram desenvolvimento à

região e, aos poucos, os núcleos urbanos que

passaram a distritos foram se emancipando e

formando os municípios do Alto Uruguai. So-

mente no oeste de Santa Catarina calcula-se

que entre 1920 e 1940 ingressaram mais de 76

mil pessoas, a grande maioria oriunda de co-

lônias do Rio Grande do Sul. Em julho de 1934,

Concórdia, a maior vila da região, se tornou

município, depois de ser desmembrada de Cru-

zeiro, incorporando em seu território os distri-

tos de Itá, Bela Vista e Ipira. Na época, Con-

córdia contava com uma população estimada

em 35 mil habitantes. Em 1945, foi a vez de

Marcelino Ramos se emancipar de Erechim, o

mesmo acontecendo com Aratiba em 1955. Já

o município de Itá foi criado em 13 de dezem-

bro de 1953, data em que deixou de ser distri-

to de Concórdia. Os últimos municípios eman-

cipados e atingidos pelo lago da Usina Hidre-

létrica Itá foram Alto Bela Vista e Arabutã, des-

membrados de Concórdia na década de 90.

A partir da década de 50, a indústria madei-

reira começou a declinar na região, em decor-

rência da exaustão das reservas de madeira após

30 anos de exploração. Em contrapartida, uma

nova atividade, essencialmente industrial, come-
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çou a ganhar força: a agroindústria do segmento

de carnes de suínos e aves, que seria responsá-

vel pelo crescimento econômico de todo o Alto

Uruguai nas décadas seguintes.

A intensa criação de suínos na re-
gião, inicialmente para abastecer as
próprias famílias, já vinha sustentando uma inci-

piente indústria nas décadas de 20 e 30, sendo

que num primeiro momento o aproveitamento

era apenas da banha e da carne que servia para

produtos salgados e defumados. Porém, o acele-

rado crescimento populacional do Brasil a partir

de 1940, aliado à disponibilidade de matéria-pri-

ma, despertou em alguns empreendedores a po-

tencialidade da comercialização em grande es-

cala de produtos manufaturados a partir da car-

ne de suínos. Na década de 40, as fundações da

Sadia (1944), em Concórdia, e da Perdigão (1941),

em Videira, deram novo impulso para a produ-

ção, industrialização e comercialização de pro-

dutos de origem animal na Região Oeste catari-

nense. Em pouco tempo, estas empresas foram

conquistando fatias expressivas do mercado, ne-

cessitando para isso de mais matéria-prima e

maior produtividade no campo. Daí nasceu uma

das mais bem-sucedidas parcerias entre o cam-

po e a indústria, quando se criou o sistema de

integração, possibilitando, de um lado, a garan-

tia de escoamento da produção agropecuária e

maior renda aos colonos e, de outro, a melhoria

do processo de criação e da qualidade do plan-

tel da região. Pioneira nesta iniciativa, a Sadia

iniciou o sistema de integração na produção de

suínos em 1952 e de aves em 1963. A empresa

fornecia aos agricultores desde a planta das ins-

talações até pintos de um dia, reprodutores suí-

nos, rações e assistência técnica e veterinária. O

produtor integrado engordava o animal e o ven-

dia para a empresa na hora do abate, tendo des-

de o início a garantia de comercialização.

Paralelamente a estas iniciativas privadas,

desenvolveu-se a cultura do associativismo,

com a criação de inúmeras cooperativas de

produtores rurais, atingindo tanto os integra-

dos como os não-integrados. Em alguns casos,

as próprias cooperativas transformavam-se em

agroindústria, beneficiando diversos tipos de

produtos, como a Cooperativa Central, sedia-

da em Chapecó.

No município de Itá, a demanda crescente

de energia, necessária tanto para uso doméstico

como para alimentar pequenas indústrias, levou

à constituição de uma cooperativa para o forne-

cimento do insumo. Assim, em 1947 foi criada a

Companhia de Força e Luz Itaiense, que implan-

tou a primeira usina hidrelétrica do município,

construída em mutirão pelos moradores, próxi-

ma à localidade de Borboleta Baixa, no rio Uvá,

afluente do Uruguai. Em 1952, o governador de

Santa Catarina, Irineu Bornhausen, inaugurou a

obra, que tinha 130 sócios, possuía um canal de

aproximadamente 1,3 mil metros, sendo 100

metros escavados em rocha, e uma turbina ad-

quirida no município de Estrela (RS), pela quan-

tia de 80 mil réis. A usina foi responsável pelo

fornecimento de energia elétrica para a região

até 1968, quando foi desativada em decorrência

da ampliação do sistema da Centrais Elétricas de

Santa Catarina (Celesc), que passou a oferecer

energia em todo o Estado.

Nas décadas de 50 e 60, o modelo
econômico da região, baseado no
minifúndio produtivo e no forte relacionamento

entre a agricultura e a indústria, cresceu muito e

se consolidou. Surgiram outras agroindústrias,

entre elas o Frigorífico Chapecó (1952) e o Fri-

gorífico Seara (1956), nos municípios de mes-

mo nome. Em pouco tempo, o Alto Uruguai e

outras regiões do oeste catarinense passaram a

abastecer os grandes centros do país, tornando-

se a maior zona produtora de carnes de aves e

suínos do Brasil. Com o fim da migração para a

região, cujo fluxo maior havia se encerrado na

década de 50, os municípios do Alto Uruguai

deixaram de ter crescimento demográfico signi-

ficativo, à exceção de Concórdia, que, por sediar

Em 1952 foi
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primeira usina

hidrelétrica de Itá,
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Banhistas, década de 70.
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a Sadia, se transformou num pólo regional. O

modelo econômico e a alta produtividade agro-

pecuária mantiveram a renda média da popula-

ção da região entre as maiores do Brasil.

No início da década de 80, quando
se decidiu pela construção da Usina
Hidrelétrica Itá, os municípios que posteriormente

seriam atingidos pelo lago ainda mantinham a

mesma estrutura socioeconômica baseada na agri-

cultura e na indústria de alimentos. O setor agro-

pecuário empregava mais de 60% do total da

população economicamente ativa de Itá. Mesmo

sem ter nenhuma indústria de porte, a importân-

cia do sistema era fundamental para viabilizar as

propriedades agrícolas, sendo que o levantamen-

to feito no começo dos anos 80 mostrava que

47% dos produtores rurais eram integrados às

agroindústrias e 38% às cooperativas. Com exce-

ção de Concórdia, que neste período já possuía

um núcleo urbano de médio porte e diversifica-

do economicamente, nos demais municípios as

sedes eram de pequeno porte e com baixa den-

sidade populacional. Segundo estimativas, na

região atingida pela usina, viviam, em 1985, em

torno de 124 mil pessoas, 72,9% delas em zonas

rurais e 29,1% nas sedes urbanas. Numa pesqui-

sa sobre os indicadores das condições de vida, a

região ostentava índices superiores à grande

maioria das regiões brasileiras. No levantamento

foram considerados itens como nível de renda,

padrão de consumo, alimentação, educação, saú-

de e habitação.

A história recente da região do Alto Uru-

guai foi marcada por lutas e desafios, primeiro

para ultrapassar os limites impostos pela natu-

reza e depois para criar condições socioeco-

nômicas favoráveis para toda sua população.

Apesar das dificuldades enfrentadas, esta é uma

história de vencedores: gente que dominou a

natureza, progrediu e organizou uma socieda-

de com boa qualidade de vida. Com a defla-

gração da construção da Usina Hidrelétrica Itá,

um novo capítulo se abriu para todos os mora-

dores e municípios da região. Em intensidade

e dimensão diferentes, como seus antepassa-

dos, eles tiveram que enfrentar desafios e se

preparar para construir um novo futuro.

O modelo

econômico

e a alta

produtividade

agropecuária

mantiveram a

renda média da

população da

região entre

as maiores

do Brasil.

Lavoura em pequena propriedade na região de Aratiba.
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Itá, final dos anos 70.
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Rua 26, Itá, cidade nova.
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Em 1979, a notícia de que a cidade
de Itá seria inundada pela construção
de uma usina hidrelétrica pegou os moradores

de surpresa, deixando-os assustados e apreensi-

vos num primeiro momento. Informações  sobre

a construção de uma barragem na região já cir-

culavam, principalmente em virtude das cons-

tantes visitas feitas por técnicos da Eletrosul, mas

a dimensão do empreendimento e a inundação

da cidade só foram anunciadas numa reunião

que diretores da empresa realizaram com a co-

munidade em novembro daquele ano. A partir

daí foi deflagrado o processo que culminou com

a construção de uma nova cidade, inaugurada

oficialmente em 1996, qua-

tro quilômetros distante da

sede anterior.

A construção de uma

nova cidade talvez seja o

aspecto mais visível de um

extenso trabalho que ante-

cedeu o início do funcio-

namento da usina, com-

posto por ações desenvol-

vidas na área atingida pelo

reservatório a ser formado

no leito do rio Uruguai. De-

vido ao grande impacto

social e ambiental de uma

obra desse porte, tornou-

se imprescindível a aplicação de programas que

minimizassem os problemas causados nas áreas

atingidas direta e indiretamente pela formação

do lago. Assim, além da relocação da cidade de

Itá, foram desenvolvidos 23 programas socioam-

bientais que englobaram trabalhos em diversas

áreas, desde a proteção à flora e à fauna, pas-

sando pelo controle da qualidade da água, lim-

peza da área a ser inundada, remanejamento da

população rural, relocação de núcleos rurais, res-

gate cultural e histórico, até a preparação dos

municípios para explorar a vocação turística do

lago. Os programas foram definidos no Estudo

de Impacto Ambiental e Relatório do Impacto

Ambiental (EIA-Rima), desenvolvidos no Projeto

Básico Ambiental, e estão sendo implantados

desde 1990. Muitos foram concluídos, outros es-

tão em fase final de execução e alguns são de

caráter permanente.

Porém, primeiramente, os esforços se con-

centraram na questão da transferência da cida-

de, resultando em inúmeras discussões entre a

comunidade, governos e Eletrosul, além de es-

tudos técnicos. Após a divulgação da notícia,

a prefeitura organizou a Comissão de Reloca-

ção, formada por representantes da socieda-

de. Juntamente com representantes dos dois

Estados envolvidos, da Sudesul e de técnicos

da empresa, a comissão

participou do Grupo Ope-

racional para Relocação

de Itá (Gori), elaborando

o Plano de Mudança. O

próximo passo foi a esco-

lha do local para abrigar

a nova cidade. Os técni-

cos apresentaram três al-

ternativas e a comunida-

de optou por uma área em

um espigão vizinho à ci-

dade velha, conhecido

como Altos de Itá. Após a

escolha do sítio foram ela-

borados, simultaneamen-

te, o Plano Urbano, o Plano de Mudança e os

projetos arquitetônicos dos equipamentos co-

munitários. Paralelamente aconteciam as nego-

ciações com os proprietários.

Nesta etapa entrou em campo a
equipe de arquitetos. Duas questões
básicas orientaram a elaboração do plano urba-

no e dos projetos arquitetônicos da nova cidade:

o respeito à cultura e à tradição,  e o envolvi-

mento da população no desenvolvimento do

próprio projeto. Nesse sentido, as propostas pro-

curaram resgatar as características das constru-

ções locais em termos de linguagem e organização

Propriedade rural na área inundada pelo reservatório.
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Itá, cidade velha.
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espacial, atendendo aos usos e costumes dos

usuários, mas sem deixarem de ser tecnológica e

conceitualmente contemporâneas. De início, ha-

via uma mudança em relação ao espaço, pois a

cidade velha estava situada num vale que a pro-

tegia de ventos e geadas, e as casas, em boa

parte, eram próximas umas das outras. No sítio

escolhido, as características eram diferentes: o

topo de um morro com forma alongada e linear.

Quando começaram os estudos, em 1981, a ci-

dade de Itá possuía em torno de 940 moradores,

distribuídos em 200 famílias.

Com a aprovação do plano de
mudança e do plano diretor pela
Câmara de Vereadores e administração munici-

pal, a partir de 1984 foi acelerado o processo de

implantação da nova cidade. No plano estavam

algumas diretrizes que definiam os procedimen-

tos e a forma como se tentaria manter a identida-

de existente entre os moradores e a cidade ve-

lha. Era fundamental preservar os usos e costu-

mes, manter as atividades econômicas, garantir

os direitos de inquilinos e arrendatários, viabili-

zar o uso racional do solo nos espaços centrais

da cidade nova, preservar a memória da cidade

que seria inundada e a configuração urbana da

cidade nova, entre outros itens. O trabalho inici-

al feito pelos técnicos constatou que os morado-

res teriam dificuldade em gerir a construção das

residências. Por isso, três opções foram ofereci-

das à população. A primeira era a indenização.

A segunda era o pagamento aos proprietários

para providenciar projeto e construção por con-

ta própria. E a terceira era a permuta da casa da

cidade velha pela casa na cidade nova, cujos

projeto e construção seriam providenciados pela

empresa com acompanhamento dos proprietári-

os. Também eram oferecidos incentivos, como

maior área construída, para evitar evasão da ci-

dade. Mais de 95% da população optou pela ter-

ceira modalidade. A distribuição dos lotes para

os moradores foi definida no plano de mudança,

estabelecendo-se o Ponto Mais Central (PMC) na
Propriedades rurais
na área do lago.
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cidade velha e a partir dele a ordem de escolha.

As primeiras mudanças ocorreram em 1987,

quando as famílias de Vitorio Gelinski e Eugê-

nio Picolli passaram a morar na cidade nova.

Gelinski lembra que nos primeiros meses não

havia luz, e que depois de sua mudança houve

um período relativamente grande até outras fa-

mílias se transferirem. A sua casa está situada

no bairro Pioneiros, em homenagem ao fato

deles terem sido os primeiros moradores da nova

Itá. Quando as duas famílias se mudaram, qua-

se todas as obras de infra-estrutura e dos prédi-

os públicos estavam prontas, faltando apenas o

término da construção das residências.

Quando tudo parecia estar correndo bem, a

redução no aporte de recursos federais no final

da década de 80 obrigou a diminuição do ritmo

das obras. O problema é que parte da cidade já

havia sido transferida. Moradores e equipamen-

tos públicos como prefeitura e escola já funcio-

navam no novo local, enquanto outra parte da

população e estabelecimentos comerciais ainda

continuavam na cidade velha. Com isso, durante

aproximadamente três anos, entre 1988 e 1991,

aconteceu a coexistência de duas cidades. A em-

presa, para tentar minimizar os transtornos, por

dois anos manteve transporte coletivo gratuito

entre as duas sedes.

As obras foram retomadas com
maior intensidade nos primeiros anos
da década de 90, dando condições para que o

restante da cidade fosse transferido. Por volta de

1995, quase um ano antes das primeiras máqui-

nas desembarcarem no canteiro de obras para a

retomada da construção da usina, todos os mo-

radores já haviam se mudado, e a cidade velha,

abandonada. Em 1o de janeiro de 1994, foi reza-

da a última missa na Paróquia de São Pedro, a

igreja que depois da inundação do reservatório

ficaria com as torres para fora da água, numa

lembrança da cidade que ficou sob o lago for-

mado pela Usina Itá. As solenidades efetuadas

em 1996, inaugurando a cidade nova, apenas

Dia da mudança.
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Casa da Memória de Itá.

Casa do Pastor, Linha Sarandi, Aratiba.
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oficializaram a existência da nova Itá.

Hoje, quem chega em Itá se surpreende. Pri-

meiro pela aparência da cidade, arborizada e

bem-conservada. Depois pela solução arquitetô-

nica, que atingiu um interessante equilíbrio en-

tre o tradicional e o contemporâneo, numa relei-

tura das formas construídas pelos colonizadores

de Itá. Com uma vista privilegiada para o lago

da usina, a estrutura urbana é linear, um eixo

viário atravessa a cidade e canaliza os fluxos mais

intensos de veículos e pedestres. No centro geo-

métrico fica a praça, onde está uma escultura

que utiliza elementos simbólicos do lugar: uma

pedra e dois troncos de sassafrás. Próximos à

praça estão os prédios da prefeitura, do clube

Cruzeiro, do ginásio de esportes, da igreja, a ga-

leria comercial e a rodoviária. A cidade possui

infra-estrutura completa, com rede de água, ener-

gia elétrica, telefonia, drenagem e rede de esgo-

tos com tratamento de efluentes através de fil-

tros anaeróbicos. O espaço urbano é arborizado

com espécies nativas e exóticas. São mais de 300

espécies, incluindo árvores em extinção, orquí-

deas e bromélias que embelezam as ruas e pra-

ças da nova cidade.

A última homenagem à cidade ve-
lha ocorreu em abril de 2000, pouco
antes da área ser inundada pelo reservatório. Ao

pé das torres da Igreja São Pedro, a única cons-

trução mantida por desejo da comunidade, foi

rezada uma missa especial, seguida de uma sé-

rie de atividades no evento denominado “Adeus

à cidade velha”. Se pequenas mudanças na vida

das pessoas representam momentos de rompi-

mento de relações com o ambiente, mudar uma

cidade inteira tem dimensões muito maiores. Há

várias outras relocações de núcleos urbanos no

Brasil, muitas delas em situações similares devi-

do a construções de hidrelétricas, mas para os

moradores de Itá, com certeza, essa foi uma ex-

periência única, inevitável, e que anunciou uma

nova era para toda a população.

Paralelamente a este processo, outro capítu-

Linha Três Barras
relocada, Aratiba.

Hotel e Churrascaria Aratiba.



69

lo longo, e algumas vezes tenso, que envolveu a

construção da usina foi o reassentamento dos

moradores das zonas rurais dos 11 municípios

atingidos pela barragem.

Após a divulgação do projeto que
propunha o aproveitamento da bacia
do rio Uruguai para a geração de energia elétri-

ca, com a instalação de 22 usinas hidrelétricas,

começou uma grande mobilização de parte dos

moradores da área rural, em especial de não-

proprietários, como agregados, meeiros e traba-

lhadores rurais, com apoio das Igrejas Católica e

Luterana da região. Em uma reunião realizada

em abril de 1979, em Concórdia, foi criada a

Comissão Regional de Atingidos por Barragens

(Crab), entidade que passou a representar uma

parcela da população rural que seria atingida

pelos empreendimentos. Como os estudos

apontavam as usinas de Itá e Machadinho como

as primeiras a serem construídas, a Crab se es-

truturou nestas regiões. A convivência entre as

duas partes foi difícil em muitos momentos,

com inúmeros casos de invasões, retenções de

técnicos que estavam negociando, e outras for-

mas de pressão, visando o atendimento de rei-

vindicações. As negociações entre os lados evo-

luíram, apesar de diversos confrontos, chegan-

do à celebração de um acordo em outubro de

1987 que, entre outros pontos, estabeleceu as

formas de remanejamento das populações ru-

rais atingidas pela barragem de Itá. Este acor-

do foi inovador e se constituiu num marco na

forma de tratar as questões sociais de um gran-

de empreendimento hidrelétrico.

O reservatório formado atingiu 3.219 propri-

edades rurais numa área de mais de 10 mil hec-

tares. Segundo levantamento feito entre os anos

de 1986 e 1988, cerca de 40% das famílias eram

formadas por trabalhadores rurais sem-terra, mas

com vínculos com a produção agrícola, seja como

arrendatários, posseiros, parceiros, agregados ou

filhos de proprietários. O acordo previa que

estas famílias não-proprietárias deveriam ser
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Itá.
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reassentadas em lotes que passariam a ser seus

mediante um pagamento simbólico que não ul-

trapassaria 20% do seu valor de mercado, parce-

lado em até 20 anos, após três anos de carência.

A grande maioria dos proprietári-
os de terra, cerca de 90%, optou pela
indenização simples, embora pudessem também

optar pelo reassentamento se a sua propriedade

ficasse inviabilizada. O preço a ser pago foi defi-

nido através de pesquisas de preço feitas em con-

junto por técnicos e representantes da Crab. Ao

todo, foram adquiridas total ou parcialmente 2.733

propriedades, entre as que foram atingidas em

parte, totalmente submer-

sas e aquelas onde as áre-

as remanescentes secas

eram muito pequenas para

manter a atividade econô-

mica da família. Uma par-

te destas áreas remanes-

centes, respeitada a faixa

ciliar destinada à preserva-

ção, foi agrupada, forman-

do novas propriedades, o

que possibilitou reassentar

algumas famílias dos atin-

gidos que preferiram ficar

na região de origem.

Para os não-proprietá-

rios foram apresentadas três opções: o reassen-

tamento nas áreas remanescentes; a concessão

de carta de crédito para a aquisição de áreas em

locais próximos; e os reassentamentos coletivos

feitos nos Estados de Santa Catarina, Paraná e

Rio Grande do Sul. No total foram beneficiadas

872 famílias. Oito áreas para reassentamentos co-

letivos foram adquiridas, nos municípios de Mar-

meleiro (PR), Campo Erê (SC), Chopinzinho (PR),

Honório Serpa (PR), Chiapetta (PR), Campos

Novos (SC) e duas em Mangueirinha (PR).

As áreas para os reassentamentos coletivos

também foram escolhidas em conjunto com re-

presentantes da Crab, a partir de alguns pontos

que nortearam a aquisição dos terrenos. Em pri-

meiro lugar tinham que ser lotes que possibi-

litassem o desenvolvimento socioeconômico das

famílias, com o mínimo de 60% da área em

condições para a agricultura com tração me-

cânica. O dimensionamento dos lotes foi de-

finido de acordo com a força de trabalho da

família, sendo que o mínimo admitido era de

15 hectares. Os agricultores reassentados re-

ceberam também uma verba de manutenção,

de periodicidade mensal, com o objetivo de

garantir a sobrevivência da família até a co-

mercialização da primeira safra produzida.

Além disso, as benfeitorias iniciais também fo-

ram financiadas.

No transcorrer do pro-

cesso, constatou-se uma

evolução na implantação

dos reassentamentos cole-

tivos. No primeiro, locali-

zado em Marmeleiro e ini-

ciado em 1989, a Eletrosul

contratava empreiteiras

para a execução da quase

totalidade das obras, com

exceção de benfeitorias,

como galpões, construídas

pelos próprios reassenta-

dos. Em Campo Erê, con-

cluído no final de 1990 e

contando com 50 famílias, foi possível observar

uma pequena modificação no encaminhamen-

to, pois os agricultores decidiram construir tam-

bém, em mutirão, as partes de alvenaria da casa,

como banheiro, com a empresa repassando di-

retamente os recursos.

Já em Mangueirinha I, iniciado
em 1992, a mudança se tornou bem
visível. Depois de inúmeras reuniões de negoci-

ação, os reassentados concordaram em assumir

os trabalhos de desmatamento, a construção das

casas e galpões, obras de conservação do solo e

correção da acidez. Foi formalizado um termo

Itá, cidade nova.
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Tranquilo e Rosália Cadore,
com o neto Diogo, Itá.

Nilo Moschetta, da
Casa Marilene, Itá.

Karla Fabiana Hall, Itá.

2000
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de compromisso com o Sindicato dos Trabalha-

dores Rurais de Itá, uma vez que a Crab ainda

não havia constituído uma figura jurídica. Neste

termo, a Eletrosul – a empreendedora da época

– se comprometeu a repassar os recursos finan-

ceiros, e os reassentados, a executar os serviços

em regime de mutirão coordenado pela Crab. A

empresa forneceu ainda os projetos e fez apenas

as estradas do reassentamento. Esta primeira ex-

periência foi bem-sucedida, servindo de modelo

para os reassentamentos posteriores. Com isso,

além da melhoria das próprias construções, houve

uma economia significativa nos custos. Segundo

levantamento feito em 1995, o custo de implan-

tação por família caiu consideravelmente, vari-

ando de 91,96 mil reais/família em Marmeleiro,

o primeiro reassentamento, para 33,92 mil reais/

família em Honório Serpa, o sexto realizado.

O modelo adotado para relocar
a população rural, definido em boa
parte por um processo de diálogo constante en-

tre o empreendedor e a população atingida, é

considerado referência e está sendo adotado em

outros empreendimentos do mesmo porte. O de-

nominador alcançado, seja nos valores pagos

como indenização aos proprietários, seja no re-

assentamento daqueles que não possuíam terra,

foi considerado inovador e satisfatório para to-

dos os envolvidos. Apesar do longo período de

encontros, reuniões e negociações, muitas vezes

conflituosas entre as partes, o processo consti-

I Baile do Chope Preto, Clube Cruzeiro, Itá.

Em

Mangueirinha I

os reassentados

assumiram

os trabalhos das

benfeitorias e

preparo do solo,

com recursos

repassados pela

empresa.
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tuiu um grande aprendizado, transformando em

realidade as aspirações da população atingida.

Ainda em relação aos moradores
da zona rural, a formação do lago
exigiu a relocação de pequenas comunidades do

interior, aqui denominadas de núcleos. No total

foram mudados 36 núcleos e seus equipamentos

de infra-estrutura, em nove dos 11 municípios

atingidos pelo reservatório. Mais uma vez, o pro-

cesso contou com a participação ativa da popu-

lação. Cada comunidade elegeu a sua comissão

de representação, que esteve presente em to-

dos os momentos da relocação, desde a esco-

lha do novo local, a aprovação dos projetos e

acompanhamento da obra até a sua entrega. Para

orientar e unificar os procedimentos, foi desen-

volvida pela empresa e pelos atingidos uma Nor-

ma Geral para os projetos de relocação. O tra-

balho compreendeu ainda a reconstrução de 15

equipamentos isolados destas comunidades,

como escolas e igrejas.

No município de Aratiba se encontra o mai-

or número de núcleos rurais que tiveram que

ser relocados. A comunidade Sarandi, por exem-

plo, uma das mais antigas de Aratiba, sendo

inclusive a principal vila da região no período

da colonização, teve sua sede totalmente trans-

ferida. Formada por descendentes de alemães e

italianos, possuía duas igrejas – uma católica e

uma luterana – que mantiveram traços da ar-

quitetura original. Também foram construídos

Saída do colégio, Itá.

A formação do

lago exigiu a

relocação de

pequenas

comunidades

do interior,

denominadas

de núcleos.
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salão de festas, cancha de bocha, churrasquei-

ra, campo de futebol, clube e escola, além da

Casa do Pastor Krause, restaurada e transfor-

mada em Casa da Memória.

Em decorrência do reservatório, aconteceram

casos em que duas sedes de núcleos rurais fo-

ram transformadas em apenas uma, como Lajea-

do Ouro e São José Della Vecchia, no municí-

pio de Aratiba. A diminuição da população des-

tes núcleos foi apontada pelos atingidos como

o principal problema, uma vez que se separa-

ram famílias há muitos anos vizinhas, desfazen-

do uma rede de relações sociais. Porém, para

aquelas que permaneceram, as sedes dos nú-

cleos ofereceram uma in-

fra-estrutura bem superi-

or, com equipamentos de

uso coletivo novos ou

com melhorias.

A implantação da usi-

na também acarretou a

perda parcial da infra-es-

trutura que servia a região.

Todo este sistema, forma-

do por estradas, pontes e

rede elétrica, teve que ser

recomposto, ao mesmo

tempo em que passou por

melhorias significativas. Ao

todo foram refeitos 566

quilômetros de estradas, sendo 508 quilômetros

de vias municipais, 58,9 quilômetros estaduais e

3 quilômetros de rodovias federais. Ainda no sis-

tema viário, 24 pontes foram reconstruídas, tota-

lizando 1.326 metros. Em relação ao fornecimento

de energia elétrica, 710 quilômetros da rede fo-

ram refeitos, com uma sensível melhora dos ser-

viços e da distribuição.

O lago escondeu sob suas águas parte da

memória da região, e com ela uma série de refe-

rências culturais, arquitetônicas e espaciais. Para

tentar resgatar o máximo possível desta memó-

ria, o empreendedor começou em 1993 a desen-

volver o Programa de Preservação da Memória e

do Patrimônio Histórico-Cultural e Paisagístico,

que mais tarde seria rebatizado de Arca de Noé.

O programa teve dois princípios básicos: o res-

gate de bens culturais e ações de incentivo ao

envolvimento das comunidades no trabalho.

A primeira ação desenvolvida den-
tro deste programa aconteceu em Itá,
em maio de 1994, com a realização do “I Fórum

sobre o Resgate da Memória e do Patrimônio

Histórico-Cultural da Região Atingida pelo Re-

servatório da UHE Itá”, que contou com a parti-

cipação de 120 pessoas. Foram convidados re-

presentantes das administrações municipais, li-

deranças e membros das

comunidades, representan-

tes de universidades e con-

sultores do Instituto do Pa-

trimônio Histórico e Artís-

tico Nacional (IPHAN), do

Instituto do Patrimônio

Histórico e Artístico do Es-

tado do Rio Grande do Sul

(IPHAE) e da Fundação

Catarinense de Cultura

(FCC). Neste evento, hou-

ve a apresentação de uma

série de sugestões aos pro-

jetos que seriam desenvol-

vidos posteriormente, ajus-

tando-os às aspirações da comunidade.

Um destes projetos desenvolvidos pelo Arca

de Noé foi a relocação ou restauração de edifi-

cações consideradas notáveis, tanto pelo valor

histórico, como cultural ou simbólico. A partir

de um levantamento, foram selecionadas dez

edificações para remoção e/ou restauração: três

igrejas, uma escola, quatro residências e duas

antigas sedes de prefeituras. Houve um trabalho

para que estas edificações fossem transformadas

em Casas da Memória, com o objetivo de criar

espaços para a guarda e exposição de objetos de

valor histórico e a realização de eventos volta-

dos à preservação do patrimônio. Esse é o caso

Turismo no lago.



77

Aviários em Linha Alvorada, Itá.

Área urbana de Peritiba.

Marcelino Ramos, às margens do reservatório.
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das Casas Alberton e Camarolli, exemplares

significativos da arquitetura regional transferidos

para a cidade nova de Itá. Já a Igreja de Nave-

gantes, localidade no interior de Aratiba, inau-

gurada em 1951, mudou-se para a sede do mu-

nicípio e também apresenta um inestimável va-

lor arquitetônico.

Ainda em relação ao patrimônio
arquitetônico, em julho de 1994
começou a ser realizado um inventário das edifi-

cações em toda a região atingida pelo reservató-

rio. O material cadastrado se mostrou bastante

significativo, seja pela quantidade – 230 imóveis

–, seja pela qualidade e valor arquitetônicos. To-

das estas construções foram fotografadas e sur-

preendem pela engenhosidade construtiva, be-

leza da volumetria, detalhes e adornos, combi-

nação das cores dos elementos arquitetônicos e

pela vegetação dos jardins e pomares. O materi-

al produzido foi organizado em fascículos, um

para cada município, o inventário foi publicado

em quatro volumes, colocados à disposição de

escolas, universidades, profissionais de arquite-

tura e de outras áreas do conhecimento.

Um dos projetos mais significati-

vos do Arca de Noé foi o Elementos

Culturais do Alto Uruguai (Ecau), de-

senvolvido através de uma parceria

com a Universidade de Caxias do Sul

(RS). O objetivo foi registrar, sonora

e visualmente, as atividades dos mo-

radores das comunidades atingidas,

como técnicas agrícolas, hábitos, cos-

tumes e manifestações culturais e ar-

tísticas. Iniciado em março de 1997,

os trabalhos do Ecau tiveram dura-

ção de 14 meses, registrando os

eventos importantes que ocorreram

nos diferentes meses e estações do

ano – plantio, colheita, festas popu-

lares e religiosas, etc. Deste trabalho

resultou uma série de desdobramen-

tos, como 80 entrevistas com pesso-

as idosas, formando um extenso arquivo com a

memória oral da região, hoje disponível a todos

os interessados. Também foi montado um ar-

quivo com mais de 500 fotografias de caráter

antropológico que registraram diversos momen-

tos da vida desta população. O vídeo Um rio e

muitas vidas, com duração de 15 minutos so-

bre os elementos históricos e culturais do Alto

Uruguai, foi produzido dentro do projeto, as-

sim como o texto O vale submerso, que conta

aspectos da história da região, como a ocupa-

ção das terras pelos colonizadores descenden-

tes de europeus. O objetivo de apresentar uma

síntese das diferentes heranças culturais da re-

gião, as representações simbólicas da cada et-

nia e o modo de vida da população, foi alcan-

çado, formando um acervo de imenso valor para

outros trabalhos de resgate da memória do Alto

Uruguai.

Além do Arca de Noé, outro dos 23 progra-

mas desenvolvidos em virtude da construção da

usina tem relação direta com a história da re-

gião: o de Salvamento do Patrimônio Arqueoló-

gico. O objetivo deste programa foi localizar e

explorar os sítios arqueológicos da área que se-

ria inundada pela formação do lago,

dando subsídios para estudos sobre

as ocupações humanas pré-históricas

da região. Foram recolhidas cente-

nas de peças que mostram a evolu-

ção dos povos que passaram ou se

fixaram por determinados períodos

no Alto Uruguai. Uma amostra deste

acervo ficará sob a guarda do Cen-

tro de Divulgação Ambiental em Itá,

acessível a pesquisadores, estudan-

tes e ao público em geral.

Uma obra como Itá implica em

um grande impacto no meio ambi-

ente da região atingida. Por isto de-

zenas de programas foram desenvol-

vidos especificamente para minimi-

zar ou compensar os efeitos ambi-

entais causados pela construção da

Núcleo relocado Rancho
Grande, Concórdia.

Famílias atingidas 3.585

Propriedades atingidas 3.219

Famílias reassentadas 872

Sede municipal relocada 1

Núcleos rurais relocados 36

Edificações isoladas refeitas 15

Estradas relocadas 566 km

Pontes relocadas 1.326 m

Ferrovias relocadas 15,5 km

IMPACTOS DO LAGO
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Nova ponte da BR 153 sobre o rio Uruguai, área do reservatório.

Ponte rodoferroviária sobre o rio Uruguai, Marcelino Ramos.
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usina. Entre eles, a recomposição de áreas de-

gradadas, manejo e conservação da fauna e flo-

ra, monitorização do clima e do rio, e ações de

educação ambiental. A atenção se voltou desde os

taludes marginais até o desmatamento e limpeza

da área a ser inundada.

No que se refere à fauna e à flora,
os programas envolveram aspectos
como a formação da faixa ciliar de proteção, com-

preendendo 30 metros acima das margens do

lago. Neste sentido, foi demarcada uma faixa de

2.159 hectares, que está sendo reflorestada com

mudas de árvores da região ou preservada com

a vegetação nativa. Outra

ação para a preservação da

flora e da fauna foi a im-

plantação de duas Unida-

des de Conservação. A

primeira delas fica em

Santa Catarina, na locali-

dade de Barra do Queima-

dos, em Concórdia, e é

composta por uma área de

735 hectares. A outra está

no Rio Grande do Sul, em

Marcelino Ramos, com

área de 461 hectares. Na

unidade de Concórdia, foi

criado o Centro de Apoio

à Pesquisa (Ceapa), que vai servir como uma

unidade de pesquisa e conservação de todo o

ecossistema do Alto Uruguai. Amplos estudos

sobre a fauna e a flora também foram realiza-

dos, proporcionando um conhecimento inédito

sobre a vida em toda a região. No caso da flora,

foram coletados mais de 252 quilos de semen-

tes, sendo que 96 já foram semeados e boa par-

te se encontra estocada. Este material propiciou

um conhecimento aprofundado da cobertura ve-

getal, além de possibilitar a reprodução de es-

pécies ameaçadas de extinção. Da mesma for-

ma, desenvolveu-se um trabalho intenso de mo-

nitorização e manejo da ictiofauna, visando a

manutenção e reprodução das espécies de pei-

xes que povoam a bacia do Uruguai.

Também houve uma preocupação
em formar nos futuros cidadãos uma
consciência social e ecológica voltada para a pre-

servação ambiental. Dentro dos programas de

educação ambiental, salienta-se a implantação do

Centro de Divulgação Ambiental do Alto Uru-

guai, localizado em Itá, que terá a função de de-

senvolver estudos e trabalhos, contribuindo para

uma compreensão das formas de relacionamen-

to entre o homem e a natureza e sua dinâmica

no processo de transformação do meio ambien-

te. Ainda na área educaci-

onal, convênios assinados

com as universidades de

Erechim e Concórdia estão

possibilitando a capacita-

ção de professores de toda

a região.

Até a operação inte-

gral da Usina Itá foram

quase 20 anos de traba-

lhos, ações e programas

voltados tanto para re-

compor a área afetada e

preparar a região para a

nova realidade. O objeti-

vo que norteou todos os

projetos desenvolvidos sempre foi o de poten-

cializar os efeitos positivos da obra, tentando

diminuir os impactos causados pelo reservató-

rio, mesmo sabendo que algumas perdas seri-

am inevitáveis. Toda a população atingida pas-

sou por experiências jamais imaginadas, nas

quais a palavra-chave foi o “novo”, seja em

relação às pessoas que tiveram que mudar do

local onde viviam para novas áreas, seja em

relação à nova estrutura geofísica determinada

pelo reservatório. Enfim, para todo o Alto Uru-

guai, a implantação da Usina Itá se constituiu

em desafios e oportunidades, significando aci-

ma de tudo uma vida nova.

Vitorio e Maria Gelinski, primeiros moradores da nova cidade de Itá.
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Reunião dos atingidos pela barragem.

Assentamento em Mangueirinha.

REASSENTAMENTOS RURAIS

ERECHIM FLORIANÓPOLIS

CHOPINZINHO: 71 famílias

MANGUEIRINHA: 81 famílias

HONÓRIO SERPA: 38 famílias

MARMELEIRO: 32 famílias

CAMPO ERÊ: 50 famílias

CAMPOS NOVOS: 28 famílias

CHIAPETA: 66 famílias

CURITIBA

PORTO
ALEGRE

PATO BRANCO
FRANCISCO BELTRÃO

ITÁCHAPECÓ
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SC

PR
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4
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6
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Mapa da região do reservatório da Usina Itá.
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Torres da igreja da
cidade submersa, Itá.

Vitral da nova igreja de Itá.



85



86

A OB



87

RA
Escavação dos túneis forçados



88



89



90

É difícil, para quem nunca viu ou
ouviu falar, imaginar um rio sendo
desviado. Na construção de usinas hidrelétricas

isso é um evento comum, mas nem por isso sim-

ples. Corre entre os barrageiros, os profissionais

das mais diversas especialidades que ganham a

vida construindo usinas, a máxima “rio desvia-

do, engenheiro descansado”. A lógica não vale

só para os engenheiros. Na prática, o desvio do

rio é o momento mais dramático e arriscado da

construção de uma usina. Isto vale especialmen-

te para situações em que o rio é nervoso e instá-

vel como o rio Uruguai, o vigoroso curso d’água

que divide os Estados do Rio Grande do Sul e de

Santa Catarina. Na altura

dos municípios de Itá e

Aratiba, o rio faz uma enor-

me volta em forma de fer-

radura, conhecida como

Volta do Uvá. Foi este o

sítio escolhido para a cons-

trução da Usina Hidrelétri-

ca Itá. Do lado de fora da

ferradura, território catari-

nense. Dentro, terras gaú-

chas. No interior da volta

fica a usina propriamente

dita: a casa de força com

os geradores de energia

elétrica movidos pela for-

ça das águas. A água que move as turbinas é

armazenada em um imenso reservatório, forma-

do a partir de uma barragem. Como a constru-

ção da barragem precisa ser feita em terreno seco,

surge a necessidade de se desviar o rio. Nos ca-

sos em que o curso do rio faz uma ferradura,

melhor ainda: em sua base podem ser escavados

túneis, fazendo com que o rio, assim desviado,

se encontre com o seu próprio leito a jusante,

ou rio abaixo. Uma barragem provisória, deno-

minada ensecadeira, erguida logo após a boca

dos túneis, estanca o fluxo de água, que é todo

escoado pelos túneis. Foi assim, a partir desta

concepção, que quase toda a Volta do Uvá ficou

à disposição dos construtores para se erguer a

colossal barragem de 125 metros de altura e 880

metros de comprimento da Usina Itá.

O planejamento foi meticuloso. A abertura

dos cinco túneis de mais de 500 metros de com-

primento e até 17 metros de altura, escavados

em rocha em dois níveis diferentes, obedeceu

a um rigoroso cronograma. O mesmo vale para

a ensecadeira, erguida ao mesmo tempo. Nes-

ta etapa, até mesmo as laterais da barragem

principal foram confeccionadas. O planejamen-

to casou as necessidades comerciais com as-

pectos naturais. O regime do rio Uruguai foi

estudado à exaustão. Dados estatísticos sobre

a vazão desde 1906 foram

analisados, mês a mês.

Ensaios em modelo re-

duzido, realizados em la-

boratório, simularam chei-

as e o comportamento das

barragens, do rio e do seu

entorno. Isto porque quan-

do se lida com forças de

um rio como o Uruguai,

todo esse trabalho sempre

corre o risco de literalmen-

te ir por água abaixo. Du-

rante os três anos e dez

meses em que o rio pas-

sou pelos túneis, eles su-

portaram facilmente cheias de até 18 mil metros

cúbicos por segundo, pois estavam dimensiona-

dos para vazões de até 38 mil metros cúbicos.

Com os túneis de desvio prontos,
no dia 24 de setembro de 1997,
os caminhões fora-de-estrada e tratores

pesados da Companhia Brasileira de Projetos e

Obras (CBPO), a empresa responsável pela exe-

cução das obras civis da usina, começaram o es-

trangulamento do rio com toneladas de rocha.

Em apenas 16 horas formou-se o primeiro cor-

dão ligando as duas margens. Lentamente o des-

vio se caracterizava e o rio Uruguai era domado.

Sítio de construção da Usina Itá.
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Obras iniciais de perfuração de rocha e terraplanagem.



92

Em seguida, a ensecadeira começou a ser cons-

truída na parte central do leito, concluindo o des-

vio. Foi então que o inesperado – o principal fan-

tasma que ronda uma obra desta magnitude – deu

o ar de sua graça e quase pôs tudo a perder.

Uma grande cheia naqueles dias
evidenciou a característica mais
marcante do rio Uruguai: a rapidez com que ele

sobe e desce. A vazão pulou de 600 metros cú-

bicos por segundo – equivalente a quase dez

vezes o consumo de água de São Paulo – para

18 mil metros cúbicos por segundo. Era ano de

El Niño, e aquela foi a maior cheia jamais regis-

trada em outubro na história do rio Uruguai. Em

função disso, como as previsões

meteorológicas indicavam chu-

vas intensas, todo o plano e

método executivo foram alte-

rados, numa desafiadora corri-

da entre a altura da ensecadei-

ra e o nível do rio. Era preciso

desenvolver soluções criativas

para fazer a ensecadeira ganhar

mais altura por hora trabalha-

da do que o aumento do nível

do rio. E naquele momento o

rio subia a uma velocidade su-

perior a 1 metro por hora.

Àquela altura, a vedação com argila das cama-

das de rocha da ensecadeira não estava pronta e

não poderia ser concluída com esta técnica devi-

do à saturação do solo pela  água. Com isso, a

infiltração pelo corpo da ensecaderia era muito

grande. Para vedá-la, os técnicos utilizaram vári-

os artifícios: lançaram camadas de material ro-

choso fino, argila e lonas plásticas para montan-

te, e blocos de rocha com mais de um metro de

diâmetro a jusante, para fazer peso e repor o

material arrastado pela infiltração. Apesar da si-

nergia que reinava entre os técnicos de todas as

empresas envolvidas, o cansaço era marcante.

No dia 12 de outubro, muitos técnicos completa-

ram 48 horas sem dormir quando aconteceu o

pico da cheia. O rio chegou a 43 metros de altu-

ra e a montanha de rocha e solo tinha naquele

momento 48 metros. Mas as previsões para o dia

13 eram que a água atingiria 50 metros. No dia

seguinte, porém, o furioso Uruguai começou a

se acalmar, a água subiu pouco e o nível se esta-

bilizou em 43,20 metros.

O pior, entretanto, era a expectativa de que

a ensecadeira fosse galgada pela água. Neste

caso, o cenário era desolador. A força da água

iria corroer rapidamente a estrutura da enseca-

deira, que seria completamente arrasada. Uma

enorme onda iria se formar atingindo a barra-

gem principal e a ponte de serviço, construídas

um pouco mais abaixo. Uma imensa área ficaria

alagada e centenas de propri-

edades destruídas. Para evitar

uma tragédia a população ri-

beirinha foi retirada e instala-

da em salões paroquiais. Os

animais foram conduzidos para

terras altas. Emissoras locais de

rádio e televisão davam bole-

tins a todo minuto. A defesa

civil das cidades de Aratiba e

Itá e dos Estados de Santa Ca-

tarina e do Rio Grande do Sul

estavam de prontidão.

Caso a catástrofe se consumasse,
além dos prejuízos materiais e sociais
incalculáveis para a região, a obra estaria seria-

mente comprometida. Ela sofreria um atraso de

pelo menos um ano. O orçamento estouraria e

com ele o sonho de se concluir um projeto que

deu seus primeiros passos nos anos 60. Esta obra

enfrentou toda a sorte de percalços e acabou se

viabilizando através de uma engenharia política

e financeira sem paralelo na história da geração

de energia elétrica em terras brasileiras. Os mo-

mentos mais tensos exigiram decisões extrema-

mente corajosas. Uma transmissão de rádio da

equipe de campo chegou a anunciar que a en-

secadeira iria se romper, justamente quando

O rio, no dia da grande cheia.
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11/10/97: a infiltração na ensecadeira aumenta...

...e durante 40 horas as equipes lutam para protegê-la.

No dia 13, a chuva parou e a ensecadeira foi salva.



94



95

técnicos e gerentes estavam reunidos para co-

municar à população a decisão de retirar o

pessoal e mais de 50 equipamentos da frente

de trabalho, pois havia risco de vida. Mas uma

nova análise, no local, levou à decisão corajosa

de continuar o erguimento e o reforço da ense-

cadeira. Caso isso não tivesse acontecido, o rom-

pimento teria sido inevitável.

O episódio é ilustrativo do universo e do

ambiente que envolveram a obra da Usina Hi-

drelétrica Itá. Proporções gigantescas, plane-

jamento meticuloso, a força da natureza se

contrapondo a toda a tecnologia e conheci-

mento acumulados ao longo de décadas de

experiência em construção de usinas hidrelé-

tricas. No canteiro de obras de Itá, nenhum

dia foi igual a outro.

Longe dali, a história também não
foi muito diferente. A incapacidade
crescente do setor público brasileiro em lidar com

assuntos vitais como a ampliação da oferta de

energia elétrica vinha causando problemas des-

de o início do projeto da Usina Hidrelétrica Itá,

protelando obras, forçando alterações no pro-

grama, mobilizando e desmobilizando imensas

estruturas e equipes. Em 1989, a moratória da

dívida externa, decretada pelo Governo Federal,

afastou a possibilidade de financiamento junto a

bancos de fomento internacionais, determinan-

do a paralisação quase total das obras. Itá fre-

qüentou a lista das grandes obras inacabadas por

longos anos. Esteve reduzida, neste entremeio, a

trabalhos pontuais da Eletrosul, subsidiária da

Eletrobrás, um rescaldo do enorme esforço reali-

zado a partir de 1981 na relocação da sede do

município de Itá, dos núcleos rurais e reassenta-

mento das famílias atingidas.

A sorte começou a mudar em 1993, com a

publicação de dois decretos do Governo Fede-

ral. Os decretos 915/93 e 1009/93 se constituí-

ram em verdadeiros divisores de águas do setor

energético brasileiro. Eles permitiram a partici-

pação privada na finalização de usinas hidrelé-
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tricas e térmicas que estivessem paradas por fal-

ta de recursos, além de criar condições para que

grandes consumidores produzissem a sua pró-

pria energia, associados ou não a companhias

estatais. Foi a senha para a ressurreição de Itá.

A engenharia montada para viabi-
lizar o projeto consistiu na formação
de um consórcio privado para se associar à Ele-

trosul, ficando ele responsável pela obra – dos

fundamentos ao giro final da quinta turbina –,

concluindo-se assim as partes de projeto, obras

civis e montagem. Incluiu-se aí, evidentemente,

a injeção de recursos, que

naquele momento era a ne-

cessidade básica para a ge-

ração de energia elétrica. A

Eletrosul, por seu lado, se-

guiria responsável por toda

a área do reservatório, ou

seja, pelas questões econô-

micas e sociais relativas à

área inundada.

O processo licitatório

internacional, que viria a

definir o parceiro da Ele-

trosul no empreendimen-

to, foi lançado em junho

de 1994. O vencedor seria

definido através do cálcu-

lo do benefício econômico total que ofereceria.

Em resumo, este benefício consistiu na quanti-

dade de energia ofertada em contrapartida aos

investimentos já realizados, conjugado à quanti-

dade e ao preço de energia excedente a que a

estatal teria direito. Na ponta do lápis, venceu o

Consórcio Itá Energética S.A. (Itasa), formado pela

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), OPP-

Odebrecht Química S.A. e Companhia de Cimento

Itambé. Após mais um ano de atraso, forçado

por demandas judiciais, em 28 de dezembro de

1995 os membros do Consórcio Itá, formado

pela Eletrosul (39% de participação) e Itasa

(61%), assinaram com o Departamento Nacio-

nal de Água e Energia Elétrica (DNAEE) o con-

trato que lhes garantiu a concessão para a gera-

ção e exploração da energia elétrica em Itá por

35 anos. Através da injeção de recursos própri-

os e de financiamentos junto ao Banco Nacio-

nal de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES), a Itasa viabilizou os cerca de 700 mi-

lhões de reais necessários para finalizar o pro-

jeto. Em março de 1996, as máquinas pesadas

começaram a lançar toneladas de rocha e solo

no leito do rio Uruguai, no início da Volta do

Uvá, para formar a ensecadeira de montante dos

túneis. Esta estrutura proporcionaria ambiente

seco para que fossem es-

cavados na rocha os cin-

co túneis de desvio do rio.

Era o reinício do projeto,

que se configurou na mai-

or obra em construção na

América Latina. Um mar-

co no setor elétrico brasi-

leiro, pelo novo modelo

de implantação de obras

hidrelétricas. O sítio que

abrigou o canteiro de

obras se transformou

numa roda-viva a partir de

1o de março de 1996, a

data zero da fase conclu-

siva do Projeto Itá. Dada a

nova configuração do contrato para a execução

das obras, firmado com preço e prazo fechados,

não havia um só dia a perder. Uma imensa estru-

tura de equipamentos e materiais foi rapidamen-

te mobilizada em direção à Volta do Uvá.

O anúncio da retomada atraiu gen-
te dos quatro cantos do país para o
local da barragem. Chegaram milhares de barra-

geiros, dispersos pelo Brasil desde que as gran-

des obras arrefeceram nos anos 80. Muita gente

sem experiência em construção de usinas tam-

bém veio dos arredores, em busca de trabalho.

Apesar da grandiosidade do empreendimento não

Início da barragem principal.
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Escavações para abertura dos túneis forçados.
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Perfuração dos túneis forçados.
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havia lugar para tanta gente. A situação chegou

a um ponto que a Eletrosul e as autoridades pú-

blicas foram obrigadas a montar um centro de

apoio aos migrantes. Os que chegavam e de al-

guma maneira não se encaixavam no projeto

eram recebidos em alojamentos e alimentados.

Depois, recebiam passagens de volta para suas

casas, onde quer que morassem. Além do aspec-

to humano, estava em jogo a própria qualidade

de vida da cidade. Boa parte do pessoal chegava

apenas com a esperança de conseguir trabalho,

sem um trocado sequer no bolso. Os que conse-

guiram ficar somaram 4.500 pessoas no pico da

obra. Entre os que chegaram solteiros e os que

levaram as famílias, calcula-se que a população

de Itá cresceu em cerca de 20 mil pessoas. No

alojamento do canteiro de obras ficaram hospe-

dados 2.500 homens ao mesmo tempo. Uma vila

modesta foi construída para acolher parte dos

funcionários que levaram as famílias para a re-

gião. Outra parte se acomodou em Itá e cidades

vizinhas. Cerca de 25% dos trabalhadores eram

de municípios da região.

A movimentação de equipamentos
e materiais em direção ao canteiro de
obras mudou a rotina pacata que já havia se esta-

belecido na região após todo o processo de re-

locação da cidade. Ao passarem por dentro de

Concórdia, equipamentos pesados como guin-

dastes e peças de pontes rolantes paravam o

trânsito e obrigavam o levantamento dos fios

da rede de distribuição elétrica. No canteiro che-

garam a circular, ao mesmo tempo, cerca de

140 caminhões fora-de-estrada. O consumo di-

ário de óleo diesel era de 30 mil litros. O ritmo

frenético da concretagem consumia todas as 24

horas do dia. Foram utilizados guindastes com

capacidade de até 150 toneladas, ao mesmo tem-

po em que um sem número de equipamentos e

explosões abriam caminho na rocha. Todo o

material retirado era recolhido e transportado,

num esforço logístico gigantesco, entre as vári-

as localidades da obra.
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As várias frentes de trabalho compreendiam

terraplanagem, escavação da casa de força e dos

túneis de desvio do rio, enquanto as ensecadei-

ras auxiliares eram confeccionadas para que se

pudesse iniciar a escavação nos emboques e de-

semboques dos túneis. Neste ritmo, atingiu-se o

pico de escavação em solo de 700 mil metros

cúbicos em dezembro de 1996 e 470 mil metros

cúbicos em rocha em março de 1997. Em outu-

bro desse ano, os caminhões chegaram a lançar

750 mil metros cúbicos de material na barragem

e ensecadeiras. Os projetos de engenharia que

norteavam todo o trabalho – dimensionando da

mais singela viga ao conjunto mais complexo –

eram produzidos a um ritmo de seis folhas por

dia, por uma equipe de 80 engenheiros, geólo-

gos, hidrólogos e outros especialistas. No cantei-

ro de obras, o sincronismo foi fundamental para

que não se deixassem parados equipamentos

de custo altíssimo, como os jumbos hidráuli-

cos, perfuratrizes horizontais que escavam a

rocha para instalar as cargas de explosivos.

Durante as escavações, houve um rigoroso pla-

nejamento de origem e destino do material ro-

choso. A idéia era evitar a armazenagem deste

material e, de imediato, transportá-lo diretamen-

te aos pontos de aplicação ou para a central de

britagem. Este regime otimizou os custos de

transporte, carga e recarga.

A usina foi construída dentro de
um novo modelo, pioneiro no setor
elétrico. Nele, as empresas construtoras, fabri-

cantes, montadoras e projetistas seguiram um

plano geral de qualidade acompanhado por uma

auditoria interna das próprias empresas e pela

gerência técnica da Gerasul. A organização e o

planejamento do trabalho permitiram que se tra-

balhasse com estoque reduzido. Por isso, diaria-

mente chegavam ferro e aço do Rio Grande do

Sul e cimento do Paraná, além de outros materi-

ais que não se resumiam à matéria-prima para a

usina propriamente dita. Dia sim dia não, um

caminhão de hortifrutigranjeiros chegava de

Alojamento de operários.
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Concretagem das paredes internas dos túneis forçados.



103

Curitiba para abastecer o refeitório, que servia

8.000 refeições diárias entre café, almoço e jan-

tar. Eram utilizados 60 sacos de batata, 1,5 tone-

ladas de arroz e 2,5 toneladas de carne. A pada-

ria do canteiro enfornava 25 mil pães todos os

dias. As roupas de cama eram trocadas a cada

dois dias, o que obrigava a lavanderia industrial

a dar conta de 5 toneladas diárias de lençóis e

fronhas. O transporte de pessoal entre os aloja-

mentos no próprio canteiro de obras e entre as

cidades vizinhas, onde viviam muitos operários,

exigia uma frota de 58 ônibus.

Os desafios estavam por toda par-
te. Dentro da casa de força, onde são
acondicionadas as unidades geradoras e todos

os outros equipamentos eletromecânicos, a com-

plexa  montagem de peças com milhares de to-

neladas desafiou diariamente os responsáveis em

fazê-las trabalhar com precisão milimétrica. Cada

uma das turbinas hidráulicas pesa 1.150 tonela-

das. Verticais, elas não são apoiadas no solo, e

sim penduradas em mancais de sustentação, onde

o giro provoca o atrito de aço contra aço. Para

que as peças não se desgastem mais do que o

previsto ou não haja superaquecimento, há um

sistema preciso para injeção de óleo no local. As

turbinas também têm um controle extremamen-

te complexo de pás móveis que controlam a en-

trada de água para mantê-las girando a exatos

128,57 rpm. Na parte superior do eixo de cada

turbina, encontra-se o conjunto gerador, forma-

do por uma peça circular móvel, o rotor, que

gira dentro da peça chamada estator. O campo

magnético formado nesta área é o responsável

pela transformação de energia mecânica (o giro

da turbina) em energia elétrica. Este conjunto

pesa 1.200 toneladas. Mas a distância de traba-

lho entre esses dois gigantes – o rotor e o esta-

tor – é de apenas 18 milímetros. Depois de mon-

tadas, cada uma das unidades geradoras passa

por uma etapa conhecida por comissionamen-

to, quando equipes técnicas de até 40 pessoas

realizam testes e ensaios ao longo de dois me-

As turbinas têm

um controle

extremamente

complexo de pás

móveis que

calibra a entrada

de água para

mantê-las girando

a exatos

128,57 rpm.
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ses para verificar com grande precisão todo o

dimensionamento e performance dos equipa-

mentos, além de sincronizá-los com o sistema

elétrico nacional. Unidades geradoras não são

produzidas em série nas indústrias. Cada máqui-

na é, portanto, um protótipo, e só depois de

muitos testes a unidade entra na chamada gera-

ção comercial.

O número elevado de pessoas,
a complexidade e a dimensão dos
trabalhos envolveram grandes riscos, o que exi-

giu a montagem de um superesquema de segu-

rança no canteiro de obras. A tônica

foi a prevenção. Antes de qualquer

atividade, era realizada uma análise

preliminar de riscos. Nada acontecia

sem análise prévia. Todos os dias,

numa atividade chamada de Diálogo

Diário de Segurança, encarregados

passavam instruções ao longo de dez

minutos antes de iniciar o trabalho.

Um esquema de auditorias formais foi

montado. Uma brigada de incêndio

ficou de plantão durante toda a obra.

Um programa de prevenção de ris-

cos ambientais identificou 18 pontos

de contaminação e criou uma série

de procedimentos, incluindo a cria-

ção de uma brigada ambiental. A fi-

losofia da segurança na obra envol-

veu três conceitos básicos: educação e capacita-

ção, controle total do processo produtivo e me-

lhoria contínua, integrando as áreas de saúde,

medicina e meio ambiente, e baseando-se em

conceitos das normas ISO 14000 e BS 8800. Os

parâmetros de freqüência e gravidade de aciden-

tes de trabalho atingiram, respectivamente, índi-

ces três vezes menor e quatro vezes menor que

a média nacional para essas ocorrências. Entre

janeiro e agosto de 2000, houve apenas cinco

acidentes com afastamento. Entretanto, ao longo

de toda a obra, cinco pessoas perderam a vida

em acidentes.

A magnitude de uma obra como
Itá é impressionante. Se o concreto
utilizado fosse aplicado na edificação de pré-

dios, seria possível erguer 400 edifícios de 20

andares. Se todo o volume de rocha escavado

pudesse ser carregado simultaneamente em ca-

minhões fora-de-estrada – equipamentos com

nove metros e meio de comprimento –, a fila

formada seria de 8.000 quilômetros. Quase 2

milhões de metros quadrados foram desmata-

dos ou raspados no canteiro de obras, parte

deles recompostos após a conclusão das obras.

As estruturas consumiram mais de 30 milhões

de quilos de ferro. No total, foram

utilizados 504 mil metros cúbicos

de concreto, escavados 12 milhões

de metros cúbicos de solo e 9 mi-

lhões de metros cúbicos de rocha.

A montagem eletromecânica, que

incluiu a realização de blindagens

e montagem de equipamentos de

levantamento e movimentação de

cargas, envolveu peças que somam

21 mil toneladas. Com exceção de

Itaipu, nenhuma obra no Brasil mo-

vimentou tantas pessoas e materi-

ais ao mesmo tempo.

Na verdade, toda esta história co-

meçou em 1966, quando técnicos do

Comitê de Estudos Energéticos da

Região Sul foram até a bacia do rio

Uruguai para levantar o potencial hídrico da re-

gião e as possibilidades de aproveitamento para

geração de energia elétrica. A idéia era lançar um

programa de construção de novas usinas e a ba-

cia do Uruguai parecia particularmente interes-

sante. O rio volumoso, a região de relevo dobra-

do e a alta declividade constituíam um cenário

extremamente promissor. A relação custo-benefí-

cio de se construir usinas na região seria positiva,

tanto do ponto de vista do custo da energia gera-

da quanto por se tratar de um relevo encaixado, o

que minimizaria o impacto ambiental. A popula-

ção das áreas que seriam inundadas era rarefeita,
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Explosão para abertura dos canais de desvio.
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o que também tornava a região atraente.

O primeiro estudo foi concluído em 1969,

sem maiores conseqüências imediatas. Os Es-

tudos de Revisão do Inventário Hidroenergéti-

co da Bacia do Rio Uruguai, entretanto, causa-

ram um impacto bem maior. Se levado a cabo,

o projeto transformaria o rio Uruguai numa

imensa escada, com os reservatórios formados

pelas barragens representando os degraus.

Apesar de não ser o ponto mais próximo da

cabeceira do rio, o que facilitaria o controle da

vazão para todas as outras usinas a jusante, as

qualidades topográficas, geológicas e hidroló-

gicas de Itá apontavam para uma excelente re-

lação custo-benefício.

A obra aproveitaria um desnível de
105 metros entre a foz do rio Apuaê e
a foz do rio Uvá – um ponto excelente para o

desvio do rio. A infra-estrutura de transportes

existente em cidades próximas, como Concór-

dia e Chapecó, com aeroportos, também era

um fator positivo. Mas talvez o mais importan-

te naquele momento, o fim dos anos 70 e iní-

cio dos 80, fosse a iminência de um colapso

energético no país. Dentre todos os pontos in-

ventariados, Itá era um dos que apresentava

maior potencial de geração, e isso foi funda-

mental para se determinar que ela seria a pri-

meira das usinas do rio Uruguai.

Em 1980, o Brasil tinha 12 projetos de cons-

trução de usinas de energia, capazes de aumen-

tar em quase 6.000 megawatts a geração no país.

No ano seguinte, o projeto de viabilidade da Usina

Itá estava pronto, assim como o projeto básico.

Começavam a ser definidos o tipo de barragem,

toda a logística da construção, os vertedouros, o

número de unidades geradoras, a especificação

dos equipamentos e a geometria de todos os tú-

neis de desvio e dos túneis forçados, assim como

os estudos hidráulicos. A licitação para a cons-

trução poderia ser lançada, mas a Eletrobrás al-

terou suas prioridades. A partir de então um imen-

so vai-e-vem tomou conta do Projeto Itá.

Canais de desvio.
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Sem recursos garantidos para
a construção, a empresa começou
nesta época a trabalhar na área que seria inun-

dada pelo reservatório. Iniciaram-se as negocia-

ções com a Comissão Regional dos Atingidos por

Barragens, que contestava as obras no rio Uru-

guai. Em 1985, novo fôlego para a retomada do

projeto. A Coordenação da Bacia do Uruguai,

formada pela Eletrosul, definiu que a obra co-

meçaria em 1984 e estaria concluída em 1989.

Os estudos de viabilidade e o projeto básico so-

freram revisões, devido a mudanças no regime

hidrológico da região, causadas pela grande cheia

de 1983 – a mesma que inundou Blumenau. Em

1985, a área do canteiro de obras foi comprada e

a partir deste ano começou a escavação de 3

milhões de metros cúbicos de terra em áreas da

casa de força, emboque e desemboque. Tam-

bém iniciou-se a construção de acessos e infra-

estrutura do canteiro. Por outro lado, começou a

ser realizado o cadastro socioeconômico das

pessoas que seriam atingidas pelo lago na cida-

de e nas áreas rurais. Um novo atraso protelou a

conclusão da obra para 1991. Em 1988, o projeto

básico, com o detalhamento das dimensões de

cada parte da obra, foi concluído. Ela iria come-

çar de fato, com financiamento acertado pelo Ban-

co Mundial. Mas, em 1989, veio a moratória da

dívida externa e o contrato com o Banco Mundi-

al foi suspenso. O sonho de Itá foi mais uma vez

adiado, e, desta vez, por tempo indeterminado.

Somente em 1993, com as mudanças vivi-

das no setor elétrico, que permitiriam a parti-

cipação da iniciativa privada para a conclusão

de obras já iniciadas, a história da usina deu

um passo decisivo. A partir de então foi revis-

to o projeto básico. Dos primeiros projetos até

este último, vários aspectos da usina foram al-

terados. A princípio a barragem ficaria mais a

jusante, para aproveitar também a bacia do rio

Uvá. O problema é que a inundação do vale

atingiria muitas propriedades, o que encarece-

ria o projeto devido ao alto número de indeni-

zações. Optou-se por barrar o Uruguai antes
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Interior de canal de desvio.
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da foz do Uvá. Perdeu-se com isso um pouco

de reservatório e o número de unidades gera-

doras foi reduzido. Estava também prevista ini-

cialmente a construção de uma verdadeira ci-

dade, com residências familiares, dentro da área

do canteiro de obras. Optou-se por manter ali

apenas os alojamentos de solteiros.

Pelo novo escopo, a Usina Hidrelé-
trica Itá teria um custo total de 1,2
bilhão de reais. Seria necessária a relocação de

566 quilômetros de estradas, quase dois quilô-

metros de pontes e 15,5 quilômetros de ferrovi-

as – parte deste serviço já concluído na época.

Um dos trabalhos mais difíceis seria erguer em

dois metros a ponte férrea do município de Mar-

celino Ramos, que atravessa o rio Uruguai. Na

usina propriamente dita, optou-se pelo desvio

do rio através de cinco túneis, com o auxílio de

uma ensecadeira de 50 metros de altura. A bar-

ragem principal seria do tipo enrocamento, isto

é, toda feita de rochas, com face de concreto. A

idéia era aproveitar a grande quantidade de

material retirado das escavações no próprio can-

teiro de obras. O número de unidades gerado-

ras ficou definido em cinco, com capacidade

de geração de 290 megawatts cada. Para chegar

até as turbinas, a água percorreria uma queda

de 105 metros, através de túneis de oito me-

tros de diâmetro. Três diques próximos ao co-

ração da usina seriam erguidos para ajudar na

formação do lago. Dois vertedouros garantiri-

am a estabilidade do lago. Eles teriam que ser

muito grandes, com capacidade para escoar

praticamente 50 mil metros cúbicos de água

por segundo, capacidade semelhante à de Itai-

pu, apesar de a usina binacional ser muito

maior em capacidade de geração. O motivo é

a característica encaixada e a volatilidade do

rio Uruguai, que, em períodos de cheia, sobe

muito, e muito rápido. O lago ocuparia uma

área de 141 quilômetros quadrados, armaze-

nando um volume de água tão grande que, se

fosse distribuído entre todos os brasileiros, cada

um teria direito a mais de 30 litros. Quando

pronta e a pleno vapor, Itá teria condições de

gerar 1.450 megawatts.

A subestação de alta tensão da usina – seu

único item importado – seria do tipo isolada a

gás SF6. Normalmente, o isolamento dos

Heliponto
do canteiro.
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Enrocamento da barragem principal.

Concretagem da
casa de força.
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cabos de alta tensão é feito pelo próprio ar, o

que exige uma grande distância entre eles. Com

a solução SF6 a subestação poderia ser abrigada

em uma galeria, numa área 30 vezes menor. Daí

a energia percorreria, finalmente, através de ca-

bos, uma distância de 1.800 metros até chegar a

uma subestação de distribuição da Eletrosul. Dali,

seria conectada ao sistema elétrico interligado

Sul/Sudeste/Centro-Oeste do Brasil.

O consórcio para a construção e
exploração da Usina Hidrelétrica Itá,
formado em 1995,  além de ser por si só uma

inovação radical na história do setor elétrico bra-

sileiro, embutiu uma outra característica peculiar

e não menos inovadora: a Itasa ficou responsá-

vel pela construção civil e pelo fornecimento e

montagem dos equipamentos eletromecânicos.

Para realizar o trabalho, contratou-se um grupo

de empresas que se denominou Consórcio para

Construção de Itá (Conita), formado por Com-

panhia Brasileira de Projetos e Obras (CBPO),

Tenenge, Engevix, Asea Brown Boveri, Bardella,

Ansaldo Coemsa, Alstom e Voith. O contrato ce-

lebrado entre Itasa e Conita foi leonino. Optou-

se por uma modalidade chamada turn-key lump

sum, que em outras palavras significa preço e

prazo fechados. O contrato de Itá se configurou

no maior contrato turn-key do mundo para a

construção de uma usina hidrelétrica.

Até então, nenhuma usina hidrelétrica havia

sido construída assim no Brasil. A modalidade

de contrato usual é a conhecida como contrato

por preço unitário ou por administração. Se o

projeto atrasa, as máquinas da empreiteira ficam

paradas e o contratante paga por este período

improdutivo. Com o novo tipo de contrato, os

valores não estavam sujeitos a suplementação

para um prego sequer. E o atraso de cada uma

das etapas pré-acordadas seria penalizado com

multas que poderiam chegar a centenas de mi-

lhares de reais por dia. Os membros do Conita, por

seu lado, assumiram entre si o compromisso de

participação solidária. Assim, independentemente

O consórcio

formado para

a construção

e exploração

da Usina

Hidrelétrica Itá

foi uma
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setor elétrico

brasileiro.
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Fechamento da ensecadeira para desvio do rio.
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do elo da corrente da construção que atrasasse o

cronograma, todos teriam que se cotizar para

pagar a multa. Outra diferença marcante de Itá

foi o reduzido corpo técnico mantido no cantei-

ro para realizar a supervisão e gerenciamento.

Agora, os próprios construtores seriam os res-

ponsáveis pela qualidade.

Entretanto, havia o outro lado da moeda. A

maior vantagem para os construtores seria a pos-

sibilidade de adiantamento do cronograma. Nes-

te caso, os bônus seriam polpudos, e todos sairi-

am ganhando. O contratante estaria faturando

mais rapidamente a energia gerada, e dividiria

com os construtores o lucro das vendas realiza-

das até o dia originalmente contratado para o

início da geração. Isto deu um fôlego inusitado à

obra e criou um clima de intensa sinergia e, ao

mesmo tempo, de fiscalização e cobrança entre

os membros do consórcio construtor.

No dia 15 de junho de 2000, a pri-
meira das cinco máquinas de Itá
girou, em fase pré-operacional. Alguns dias mais

tarde entrou em geração comercial, dentro do

prazo estipulado pelo contrato. A segunda uni-

dade geradora entregou energia para o sistema

em 28 de agosto de 2000, um mês antes do que

estipulava o contrato. A última das unidades

deveria entrar em operação comercial no final

de setembro de 2001, mas o ritmo acelerado

das obras vai permitir que o trabalho seja con-

cluído em fevereiro. Quando chegar este dia,

estará pronta a usina cuja obra ficou pratica-

mente parada por quase 15 anos. Seu custo

terá sido de cerca de 1.000 dólares para cada

megawatt hora gerado, um preço internacio-

nalmente atraente, enquanto no Brasil o custo

da geração hidráulica é pelo menos 40% mai-

or. Colocar cinco máquinas em operação em

um prazo inferior a cinco anos é um recorde

em terras brasileiras. A metodologia adotada

para a conclusão de Itá foi desafiadora sob

todos os aspectos, mas muito bem-sucedida. E

está servindo de modelo para várias outras

obras de porte semelhante que estão sendo

realizadas no Brasil e no exterior.

Até então,

nenhuma usina

hidrelétrica

brasileira havia

sido construída

com um contrato

do tipo preço e

prazo fechados.

Túneis de desvio.
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Ensecadeira, barragem principal e ponte de serviço.

Obras na casa de força.
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Mas nem só de trabalho viveu um
canteiro de obras movimentado como
o da Usina Hidrelétrica Itá. Afinal de contas, fo-

ram quatro anos de convívio, num ambiente que

superou em número de pessoas a própria popu-

lação da cidade de Itá. No canteiro tinha loja

“1,99”, farmácia, mercearia, padaria e central te-

lefônica. A comida, com carne à vontade, dimen-

sionada para ajudar os trabalhadores a enfrentar

longas jornadas debaixo de frio, chuva ou sol

intenso, teve um índice de aprovação superior a

80%. Os operários que viveram na obra, utilizan-

do os alojamentos dentro do próprio canteiro,

contaram com uma estrutura de lazer invejável,

e puderam assistir a espetáculos como campeo-

natos de futebol feminino, nos quais se enfren-

taram as seleções das cidades próximas. O cen-

tro de lazer montado tinha 12 mesas de sinuca e

espaço para outros jogos, como pebolim, bara-

lho e dominó. Uma sala com telão e videokê

revelou muitos talentos artísticos. O espaço para

esportes incluiu quadras poliesportivas, para a

prática de futebol suíço, futebol de salão, vôlei,

tênis e basquete. A fé foi suprida com a realiza-

ção periódica de missas católicas e cultos evan-

gélicos. Os que moravam longe puderam matar

as saudades da família, pois um banco de horas

foi montado para que a cada quatro meses os

trabalhadores pudessem tirar folgas e viajar. Mui-

tos encontraram no convívio da própria obra e

nas cidades ao redor a sua cara-metade. Itá ren-

deu vários casamentos.

A principal novidade que os barrageiros en-

contraram em Itá foi a liberação da cerveja no

bar do canteiro de obras. Até então o consu-

mo de bebidas alcoólicas era proibido em obras

Colocar cinco

máquinas em

operação em um

prazo inferior

a cinco anos

foi um recorde

no Brasil.
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deste tipo. A liberação, entretanto, foi uma ex-

periência bem-sucedida para contornar justa-

mente o problema com o álcool. Nas obras, é

comum o contrabando de aguardente, lançan-

do-se mão dos métodos mais inusitados. Equi-

pamentos com mangueira de nível são viola-

dos para a substituição do líquido por cacha-

ça. Operários cruzam a portaria com melanci-

as debaixo do braço, escondendo aguardente

em seu interior. A entrada do líquido proibido

também costuma ser feita pelo rio, longe da

guarita do canteiro. Ou ainda dentro de garra-

fas térmicas. As empresas envolvidas no proje-

to resolveram liberar a cerveja acreditando que

o consumo de uma bebida mais fraca aplacaria a

sede por cachaça, causando assim menos proble-

mas. A preocupação com segurança foi mais além.

No recrutamento de pessoal, um acordo com as

polícias civil e militar permitiu a checagem de to-

dos os candidatos. O conjunto de medidas deu

certo. A seleção de pessoal foi importante para

evitar problemas previstos no projeto original e

que ocorreram em outras obras no passado.

Muitos aproveitaram a estadia em Itá
para estudar. Um convênio firmado
com o Sesi e a prefeitura de Aratiba, que cede-

ram material e professores, permitiu a monta-

gem de um curso supletivo de 1o grau para os

operários. Setenta e oito pessoas se diplomaram

no canteiro de obras. Maior alcance ainda tive-

ram os serviços de assistência médica e odonto-

lógica. O objetivo não era simplesmente atender

ocorrências na obra. A área odontológica estava

preparada para realizar qualquer tipo de trata-

mento, e o fez num ritmo de 30 atendimentos

por dia. Além disto, foram realizadas várias cam-

panhas de prevenção às cáries, com a distribui-

ção de flúor e escovas de dentes. Para o atendi-

mento médico foi firmado um convênio com uma

empresa, que previa atendimento global, inclu-

indo toda a família do segurado. Foram desen-

volvidos vários programas pioneiros, como o de

ergonomia e o da prevenção de perdas auditi-

vas. Ao longo do ano 2000 não foi registrado

nenhum caso de Dorte – sigla de doença ósseo-

muscular relacionada ao trabalho.

Na área tecnológica, a obra apresentou uma

série de novidades. Circularam pelo canteiro al-

guns dos mais modernos equipamentos disponí-

veis para construção civil e montagem de equi-

pamentos eletromecânicos. Caminhões com os

dois eixos móveis permitiram manobras em es-

paços exíguos. Vários tratores e guindastes com

ar-condicionado foram utilizados. O equipamento

mais caro era um guindaste computadorizado de

1,5 milhão de dólares. Se a sua carga de até 200

toneladas atingisse uma angulação diferente da

programada, o equipamento ativava um recurso

de travamento automático, garantindo a segu-

rança da operação. Jumbos hidráulicos foram uti-

lizados para a escavação dos túneis de desvio.

Mas duas das inovações tecnológicas que mais

marcaram foram um equipamento de perfura-

ção de túneis forçados e uma solução doméstica

que revolucionou a construção da face de barra-

gens em todo o mundo.

A abertura dos cinco túneis força-
dos, aqueles que têm por finalidade
conduzir a água do reservatório até as turbinas,

é um dos momentos mais perigosos de toda a

imensa variedade de obras civis da usina. Os tú-

neis são escavados em rocha. A entrada, na cap-

tação de água, é horizontal. Em seguida, há uma

curvatura para baixo e se inicia a grande seção

vertical, numa queda de 90 metros, até um novo

trecho horizontal, que termina numa estrutura

em caracol, o abrigo da turbina. Cada túnel tem

197 metros de comprimento e oito metros de

diâmetro. Pelos métodos convencionais, a aber-

tura é iniciada pela parte horizontal, embaixo.

São feitos furos na rocha para a colocação de

explosivos. Depois do fogo, uma equipe entra

no túnel, dentro de uma espécie de gaiola, e

com picaretas retira os pedaços de rocha choca,

aquela que devido à explosão fica descolada do

restante da estrutura rochosa. O perigo é quando

Nenhuma

ocorrência

policial grave foi

registrada no

canteiro de obras

ou na cidade de

Itá.  A seleção

de pessoal

dispensou a

construção de

uma delegacia e

uma prisão, que

estavam previstas

no projeto

original.
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Construção da barragem.
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se chega ao trecho vertical. A rocha choca inva-

riavelmente cai em cima da gaiola. Quando o

pedaço é grande demais, se constitui numa das

principais causas de morte de trabalhadores numa

obra de usina hidrelétrica.

O uso pioneiro no Brasil de um equipamen-

to chamado raise boring machine, mantido ao

longo de seis meses na obra por uma empresa

norte-americana, resolveu o problema. O apare-

lho começa a perfuração por cima, fazendo um

furo reto, tangenciando a curvatura do túnel, até

chegar ao local da sua boca, embaixo. As brocas

vão sendo emendadas até que se atinja o objeti-

vo. Assim é feito um furo com diâmetro de qua-

tro polegadas. Ao chegar na outra extremidade,

na ponta da broca abre-se uma cabeça com co-

roas, e inicia-se o movimento contrário. O diâ-

metro do buraco é alargado para três metros,

formando um túnel guia, com as paredes inter-

nas rigorosamente lisas. Terminado este serviço,

o formato final do túnel começa a ser constituí-

do a partir de explosões iniciadas pela parte de

cima. Assim, quando os operários golpeam a

rocha a picaretas para soltar a parte choca, evi-

tam o perigo. Toda a rocha que se descola vai

direto para baixo, e é tranqüilamente recolhida

na boca inferior do túnel guia.

Se o uso de sofisticados equipamen-
tos importados conferiu agilidade e
segurança à obra, o engenho do corpo técnico

brasileiro proporcionou um ganho inestimável

de tempo e dinheiro numa importante etapa da

construção da barragem principal. Ela é formada

por grandes rochas cuidadosamente empilhadas,

até a altura de 125 metros, numa extensão de

880 metros. A base da barragem tem uma largu-

ra de 400 metros. Este processo consome 8 mi-

lhões de toneladas de rocha, cerca de 90% de

toda a rocha escavada no canteiro de obras, reti-

rada de túneis e dos locais da casa de força e

dos vertedouros. Na face da barragem que fica

Os túneis

forçados são

escavados em

rocha.  Cada um

tem 197 metros

de comprimento

e oito metros

de diâmetro.
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Vertedouro 1.
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Montagem do conjunto gerador.
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em contato com a água, as rochas vão diminuin-

do de tamanho nas várias camadas colocadas,

até se chegar a uma grossa camada de brita, em

cima da qual se constrói a imensa laje de con-

creto, que consumiu 50 mil metros cúbicos de

material, suficiente para a construção de 40 pré-

dios de 20 andares cada. O maior problema era

o assentamento da brita, na face impermeabili-

zada antes da laje de concreto.

Ali mesmo, no canteiro de obras, descobriu-

se um verdadeiro ovo de Colombo. Com uma

fôrma específica, foram produzidos milhares de

pequenos blocos de concreto extrusado, seme-

lhantes a guias de calçada, em forma de trapé-

zio. Com 40 centímetros de altura, eles serviram

de anteparo para a camada de brita que é colo-

cada antes da face de concreto. Na fase seguin-

te, outro bloco era colocado em cima do anteri-

or, acompanhando a angulação da parede da bar-

ragem. Nova carga de brita e novo trabalho de

assentamento, em toda a extensão horizontal

da barragem e até chegar próximo à crista. Fei-

to o trabalho, a face externa dos blocos de con-

creto formou uma superfície lisa e sem reen-

trâncias, ideal para receber o revestimento de

concreto. A metodologia acabou se tornando

objeto de publicações técnicas, já utilizada em

obras na China e na África. Ficou conhecida

como Método de Itá.

No conjunto, a Usina Hidrelétrica
Itá entrou para a história do setor
elétrico brasileiro graças a uma série de fatos no-

vos que permearam todo o período de seu pla-

nejamento e construção. Foi o primeiro aprovei-

tamento hidrelétrico do rio Uruguai, a primeira

aplicação da legislação que permitiu a parceria

entre os setores público e privado para a conclu-

são de uma obra de geração hidráulica, o pri-

meiro contrato turn-key firmado com os forne-

cedores para obras dessa natureza. Por fim, foi

marcada pela privatização do setor de geração

de energia elétrica. Em dezembro de 1997, a

Eletrosul foi cindida. Constituiu-se a empresa



130



131

Equipe de
montagem
dos geradores.



132



133

Gerasul para a geração, enquanto coube à Ele-

trosul o setor de transmissão. Em setembro de

1998, a Gerasul foi privatizada. O grupo belga

Tractebel adquiriu, por 801 milhões de dólares,

68,63% de sua estrutura acionária e passou a

administrar três usinas hidrelétricas, o comple-

xo termelétrico de Jorge Lacerda e outras duas

usinas termelétricas, além de três usinas em fase

de construção. Entre elas, Itá.

Disposto a investir pesado no Brasil, o Gru-

po Tractebel daria ainda um outro importante

passo que alterou novamente a constituição acio-

nária da Usina Hidrelétrica

Itá. Detentor de 39% do ca-

pital, a parte que anterior-

mente à privatização era

estatal, a Gerasul adquiriu

a parte de um dos mem-

bros da Itasa, o consórcio

privado que detinha até

então os outros 61% da

usina. A compra foi con-

cluída em junho de 2000

e envolveu os 48,75% do

capital votante e 25,8% do

capital da Odebrecht Quí-

mica. Desta forma, a Ge-

rasul passou a controlar

cerca de 70% do empre-

endimento, tendo assim

direito à parcela equivalente da energia gerada.

A participação em Itá agrega cerca de 1.000

megawatts ao parque gerador da Gerasul, que

até 1999 somava uma capacidade instalada de

3.700 megawatts.

Outro fato que colocou a Hidrelé-
trica Itá na história do setor elétrico
nacional foi a solução para o grave problema da

baixa vazão do rio, após o fechamento dos tú-

neis de desvio para iniciar a formação do lago.

Os estudos sobre a hidrologia da região aponta-

ram a época mais adequada para se realizar o

fechamento. Deveria ser um período seco, de

baixa vazão, para que fosse mínima a quantida-

de de água passando pelos dois túneis construí-

dos em cota inferior. Primeiro seriam fechados

com concreto os três túneis superiores, que esta-

riam livres das águas. Por fim, os túneis inferio-

res seriam fechados com o baixamento de com-

portas, e mais tarde seriam concretados os seus

plugs. Toda essa rara obra de engenharia consu-

miria mais de 10 mil metros cúbicos de concreto

que nunca mais seriam vistos ou teriam utilida-

de. Havia entretanto um grave problema. Ao se

fecharem os túneis, haveria um tempo grande

de carência para que o

reservatório enchesse. Só

então o excesso de água

seria escoado pelos ver-

tedouros, alimentando

novamente o leito do rio.

Nesse meio tempo o lei-

to ficaria seco, causando

um impacto ambiental

gravíssimo. A vida a ju-

sante da barragem prati-

camente desapareceria. A

solução encontrada para

garantir uma vazão míni-

ma a jusante foi a cons-

trução de um sistema

chamado dessecador de

fundo. No interior de um

dos túneis construiu-se uma estrutura de concre-

to que o fechava, só que no interior dessa estru-

tura havia outro pequeno túnel blindado com

duas comportas. Por ele é que passava uma va-

zão de cerca de 80 metros cúbicos por segundo,

suficiente para manter o leito do rio alimentado

até que os vertedouros entrassem em ação.

Neste momento, o equipamento poderia ser

fechado e o túnel lacrado. Assim foi feito. De um

túnel vizinho foi construído o acesso para o tú-

nel com o descarregador. Aberto, o fluxo de água

jorrou a uma distância de 30 metros, sem contro-

le, chegando a 140 quilômetros por hora. Den-

tro do túnel, através da abertura de acesso, o

Montagem de um rotor.
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vento encanado soprou a 96 quilômetros por

hora, arrancando capacetes e crachás dos técni-

cos que acompanharam o procedimento.

A decisão pelo fechamento das
comportas principais do penúltimo
túnel, anterior ao fechamento do dessecador de

fundo, envolveu a discussão de 40 pessoas para

a decisão do momento adequado. Na virada do

dia 15 para o dia 16 de dezembro de 1999, a

natureza foi solidária, e o nível da água ajudou

na decisão. Por volta das quatro horas da ma-

nhã, as comportas começaram a descer, com o

auxílio de guindastes. Vários mergulhadores par-

ticiparam da operação, a postos para o caso de

algum entulho ou vegetação ficar presa pelas

comportas, impedindo o fechamento completo

do túnel. A tensão era muito grande, e a conclu-

são da operação com sucesso causou grande co-

moção. Muitos barrageiros choraram neste dia.

Meses mais tarde, em 8 de março de 2000, o

fechamento do dessecador de fundo concluiu o

fechamento do desvio do rio Uruguai. O imenso

lago ganhou forma, e pôde assim abastecer de

água a primeira turbina, que girou pela primeira

vez no fim de maio. O sonho há décadas repre-

sado se transformara em energia.
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Vertedouro 1.
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1966 - 1969

O Comitê de Estudos

Energéticos da Região Sul

desenvolve estudos

para caracterizar os recursos

hidroenergéticos

da bacia do rio Uruguai

e montar um programa de

construção de usinas hidrelétricas.

1977 - 1979

Os estudos são revisados levando

em conta não apenas o melhor

aproveitamento energético do rio,

mas também aspectos

socioeconômicos, culturais, físico-

territoriais e ecológicos.

Deste inventário sai um

projeto dimensionado com

22 usinas em toda a bacia.

Itá figura entre as prioritárias,

devido ao seu porte e ao

custo relativamente baixo

da energia firme gerada.

1979 - 1981

São realizados os estudos de

viabilidade, mais tarde revistos

(entre 1984 e 1985), devido a

mudanças hidrológicas da bacia

causadas por enchentes. Nesta

fase, altera-se o posicionamento da

barragem, que passa a ficar a

montante da foz do rio Uvá. Com

isso perdeu-se um pouco de área

de reservatório, mas a região,

habitada, foi poupada do

alagamento. Nesta época, começam

as providências com relação à

relocação da cidade de Itá.

1986-1987

Desenvolvimento e revisão do

projeto básico, aprovado pelo

Departamento Nacional de Água e

Energia Elétrica.

1989

O Brasil decreta moratória e o

financiamento acordado com o

Banco Mundial para a construção

da usina é suspenso.

1993

A publicação de dois decretos

federais autoriza a parceria entre

estatais e iniciativa privada para a

finalização de obras de

hidrelétricas que estavam paradas,

passando as empresas privadas a

ter o direito de explorar

economicamente a energia gerada.

1994

Lançado em 10 de junho o edital

de licitação para a escolha do

consórcio que se associará à

Eletrosul. As propostas foram

entregues no dia 20 de outubro por

dois grupos interessados. No dia 06

de dezembro é divulgado o nome

do grupo vencedor. A Associação

de Auto-Produtores Independentes,

formada pela Companhia

Siderúrgica Nacional (CSN), PPH,

Poliolefinas (ambas pertencentes à

Odebrecht Química) e Cia. de

Cimento Itambé, sai vitoriosa.

A OBRA, ANO A ANO
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1995

Em janeiro o resultado da licitação

é homologado. O Consórcio Itá é

formado por uma sociedade entre

Eletrosul, hoje Gerasul, e a Itasa.

Esta, por sua vez, é formada pelas

empresas da Associação de Auto-

Produtores Independentes. A Itasa

será a responsável pelas obras civis

e de montagem da usina, orçadas

em cerca de U$ 700 milhões.

Com financiamento do BNDES e

recursos próprios, a Itasa contrata

um grupo de empresas, o Conita

(formado por CBPO, Tenenge,

Engevix, ABB, Bardella, Ansaldo

Coemsa, Alstom e Voith), para

realizar a obra, através de um

contrato turn-key – preço e prazo

fechados. Mas um recurso judicial

movido pelo grupo perdedor

acaba atrasando novamente

o início da obra.

1996

Em 1o de março as máquinas

começam o lançamento de

material rochoso no leito

do rio Uruguai para a construção

de uma ensecadeira.

1997

Em 15 de maio a casa de força

começa a ser concretada. Um mês

e meio depois inicia-se a montagem

dos equipamentos eletromecânicos.

Em 24 de setembro, o rio Uruguai

é desviado através de cinco túneis

escavados em rocha.

1998

A Gerasul, estatal constituída a

partir da cisão da Eletrosul para a

geração de energia elétrica, é

privatizada em setembro. O

comprador é o grupo belga

Tractebel, que por US$ 801

milhões adquire 68,63% de

sua estrutura acionária.

1999

No dia 15 de dezembro o

último túnel de desvio do

rio é lacrado, e começa o

enchimento do reservatório,

que em pouco tempo ocupa

uma área de 141 km2.

2000

Em junho, a Gerasul adquire a

fatia que a Odebrecht possuía na

Itasa, e passa a controlar 70% da

usina. Em 8 de julho, depois de

meses de testes realizados, a

primeira das cinco unidades

geradoras entra na chamada

geração comercial. A Usina

Hidrelétrica Itá começa a gerar de

fato. A segunda máquina entra em

geração comercial no dia 28 de

agosto, um mês antes do que o

estipulado em contrato. A entrada

em operação das outras máquinas

também foi adiantada

substancialmente.

2001

Fim da obra. O início do

funcionamento pleno

da Usina Hidrelétrica Itá.
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USINA 
Casa de força e canal de fuga.
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Fevereiro de 2001. Depois de pas-
sar o réveillon do milênio atento ao
comportamento da quinta unidade geradora da

Usina Hidrelétrica Itá, o grupo de comissiona-

mento concluiu uma imensa bateria de testes e

ensaios nas máquinas e liberou a unidade para

operação comercial. Com ela todo o projeto da

usina está pronto: Itá tem capacidade para gerar

1.450 megawatts em sua carga máxima, sendo

668 megawatts médios de energia garantida, uma

referência mundial em termos de tecnologia, de

segurança e de relacionamento social e ambien-

tal. Conectada ao sistema elétrico interligado Sul/

Sudeste/Centro-Oeste do Brasil, Itá dá um novo

fôlego ao parque gerador brasileiro – carente de

oferta imediata de eletricidade – para sustentar o

crescimento do país. Além disso, a localização

da usina é estratégica. Em 2000, o consumo de

energia no Rio Grande do Sul, uma das pontas

do sistema interligado, cresceu 7,5% em relação

ao ano anterior, 20% a mais do que o planejado.

Uma fonte geradora nesta posição é fundamen-

tal para minimizar os riscos de eventuais dificul-

dades no abastecimento de energia.

Mais do que uma usina, Itá cristaliza o mode-

lo de desestatização do setor elétrico brasileiro,

no qual a iniciativa privada está à frente dos pro-

jetos e o Estado passa a exercer as funções de

regulação e fiscalização. A usina também não se

limitará a enriquecer o país com energia. As mo-

vimentações tecnológica, ambiental e fiscal ge-

radas seguem beneficiando toda a região onde

ela está instalada. A operação e a manutenção

demandam alto nível de tecnologia embarcada,

capacidade de previsão e planejamento. Cada

giro da turbina garante recursos aos 11 municí-

pios que abrigam o lago e aos Estados de Santa

Catarina e Rio Grande do Sul. Somente os royal-

ties a título de compensação financeira pela ex-

ploração de recursos hídricos devem render aos

municípios cerca de 6 milhões de reais por ano,

constituindo-se em uma das mais importantes

fontes de arrecadação. O recolhimento de ICMS

soma outros 600 mil reais por mês, dos quais

boa parte retorna para a região. Para garantir o

equilíbrio ambiental e disciplinar a exploração

do reservatório e seu entorno, as medidas de

controle ambiental vêm sendo rigorosamente

executadas, de acordo com os critérios e cro-

nogramas aprovados pelos órgãos ambientais.

Estão em curso ações que abrangem desde o

monitoramento da qualidade da água até pro-

postas para a exploração das potencialidades

turísticas do reservatório.

Uma usina hidrelétrica pode ser vista como

uma indústria de transformação, onde a matéria-

prima – a água – produz energia elétrica, o pro-

duto final. As atividades desta fábrica se asseme-

lham em vários aspectos às de uma indústria

comum, mas são as diferenças impostas pelas

condições climáticas e físicas que a tornam um

negócio tão peculiar. O que se poderia chamar

de estoque de matéria-prima – o nível do reser-

vatório – deve ser otimizado de maneira a suprir

as necessidades da usina, sem entretanto esque-

cer dos reservatórios de outras usinas localiza-

das a jusante, que podem depender da vazão do

rio para a formação de seus próprios reservatóri-

os. E, evidentemente, considerando as necessi-

dades do rio Uruguai, que não pode deixar de

contar com uma vazão normal.

Todo este controle acaba resultan-
do em um processo extremamente
positivo para a região: ao regular a vazão do rio,

a operação minimiza a ocorrência de grandes

enchentes ou cheias. Por outro lado, as cinco

unidades geradoras, formadas pelo conjunto de

turbinas e geradores, são as máquinas da fábri-

ca. Elas são gerenciadas através de um moderno

sistema digital de operação e de um cuidadoso

método de manutenção, que planejam com gran-

de antecedência todas as paradas necessárias para

a troca de peças ou reparos. Todo o conjunto

formado pelo reservatório, casa de força, subes-

tação, vertedouros, tomada d´água, túneis força-

dos, barragem e diques é rigidamente controla-

do, para que funcione como um relógio.

Itá tem

capacidade para

gerar 1.450 MW

em sua carga

máxima, sendo

668 MW médios

de energia

garantida.
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As palavras que melhor definem a
incumbência dos funcionários que
operam a usina em seu dia-a-dia são disponibili-

dade e confiabilidade, além de segurança. As má-

quinas e o reservatório devem estar prontos para

gerar quando o mercado requerer energia. As

máquinas devem parar apenas quando a gera-

ção a plena carga não for possível, seja por um

motivo incontornável de falta de capacidade do

reservatório ou de demanda do sistema elétrico

nacional. O esquema de segurança, por seu lado,

concentra as principais atenções na barragem,

que é monitorada considerando-se um grande

número de variáveis físicas, como a sua dilata-

ção e até mesmo a even-

tual ocorrência de tremo-

res de terra. A manuten-

ção do equilíbrio de todo

o complexo é semelhante

a um jogo de xadrez, que

exige um rigoroso acom-

panhamento e antecipação

das condições climáticas,

conjugado a um acompa-

nhamento em tempo real

da temperatura, vibração,

pressão, vazão e desloca-

mento das principais estru-

turas civis e peças mecâ-

nicas da casa de força,

além das variáveis elétricas que determinam a

qualidade da energia que sai de Itá.

Um dos principais aliados do perfeito funci-

onamento da usina é um sistema de controle

totalmente computadorizado, que absorve e pro-

cessa milhares de informações. Ele não só auxi-

lia na tomada de decisões como pode tomá-las

sozinho até determinados níveis. Chamado de

Sistema de Controle e Supervisão Digital (SCSD),

ele supervisiona digitalmente 5.337 pontos, e

analogicamente outros 745. Assim, por exem-

plo, a mínima variação do nível do reservatório

é registrada por sensores. Cada comporta pesa

mais de 600 toneladas e suporta uma pressão

muito grande, cujos movimentos são realizados

por um imenso braço hidráulico. Graças ao sis-

tema, a usina inteira necessita de apenas dois

operadores por turno. Ao invés daqueles enor-

mes painéis analógicos, na proporção de um

para cada máquina, o SCSD é acessado através

de telas de computador. Nas estações de traba-

lho, pode-se navegar por cada uma das 400 te-

las e através delas acompanhar e comandar cada

detalhe da usina.

Para facilitar o trabalho da manutenção, o

sistema dispõe de um grande banco de dados

com o histórico detalhado de cada pequena ocor-

rência na usina. A manutenção, por seu lado,

tem sua filosofia baseada

na conjugação de dois mé-

todos: manutenção pre-

ventiva e manutenção pre-

ditiva. Cabe à manutenção

preventiva interferir para

evitar o surgimento de pro-

blemas, enquanto a função

preditiva busca prever com

exatidão quando os proble-

mas vão aparecer, e assim

encontrar o momento mais

adequado para a manuten-

ção. Tudo isso, evidente-

mente, tem que estar em

perfeita sintonia com as

necessidades comerciais do empreendimento. Uma

vez a cada seis meses há uma parada prevista de

dois dias para cada uma das máquinas.

É inegável que a Usina Hidrelétri-
ca Itá mexeu profundamente com a
região do Alto Uruguai, tanto do ponto de vista

ambiental quanto econômico e social. A altera-

ção dos ecossistemas terrestres, incluindo flora e

fauna, tende a causar transformações no ambi-

ente ribeirinho, propiciando a proliferação de

alguns espécimes, em detrimento de outros. Os

programas do EIA-Rima têm por objetivo moni-

torar, compensar ou minimizar estes efeitos.
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Em termos socioeconômicos, os
espaços e a base econômica sofreram
alterações significativas, pois o alagamento de

áreas agrícolas significou perda potencial de pro-

dução agropecuária. A rede de apoio à popula-

ção e as áreas de infra-estrutura foram modifica-

das. A base populacional e o quadro de vida

sofreram alterações, em função da saída de pes-

soas e ao mesmo tempo da chegada de novos

moradores. Este fato alterou padrões de renda,

educação, alimentação, saúde e habitação.

Por outro lado, há muitos aspectos positivos

para a região com o surgimento da usina e do

reservatório. O empreendimento proporcionou

um profundo estudo dos meios físico, biótico e

socioeconômico da região, o que dificilmente

aconteceria em outras circunstâncias. Os progra-

mas previstos no EIA-Rima e Projeto Básico

Ambiental viabilizaram diversas ações de melhoria

da qualidade ambiental na região da usina e seu

reservatório. Um exemplo é a qualidade da água,

constantemente monitorada, além de serem ado-

tadas ações efetivas para sua melhoria. Além dis-

so, a discussão destes temas na região e os pro-

gramas de educação ambiental proporcionam o

desenvolvimento de uma “consciência ambien-

tal” na população local, especialmente nas no-

vas gerações. A criação de Unidades de Conser-

vação e o reflorestamento da faixa ciliar são ou-

tros exemplos, assim como a identificação e res-

gate de sítios arqueológicos.

Na área econômica, além dos royalties e do

maior retorno de ICMS, os 11 municípios que

margeiam o lago terão uma grande possibilida-

de de exploração turística. Afinal, o lago é pro-

pício à navegação, esportes náuticos, pesca e

várias outras atividades. A própria usina é um

centro de convergência de interesses, assim como

a arquitetura da nova cidade de Itá. O Consórcio

Itá procurou se antecipar a todos os problemas e

aos benefícios. Contando com a participação da

sociedade organizada da região e agências go-

vernamentais, além do apoio técnico e tecnoló-

gico de universidades, órgãos de governo e or-

ganizações não-governamentais, foi elaborado

um detalhado plano para reorganizar física e

Há muitos

aspectos positivos

para a região

com o surgimento

da usina e do

reservatório.
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Casa de força e canal de fuga.
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Balsa de ligação Itá-Aratiba.
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Controle ambiental no reservatório.
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socialmente a área atingida. Trata-se do docu-

mento Plano Diretor do Reservatório da Usina

Hidrelétrica Itá e seu Entorno, uma proposta para

viabilizar o Programa de Usos Múltiplos do Re-

servatório. Seu conceito básico é diminuir ao má-

ximo os impactos negativos e potencializar os

efeitos positivos do empreendimento. Em outras

palavras, a idéia é manter certos programas am-

bientais, definir normas para a ocupação e uso

das bordas do lago, e propor às prefeituras dos

municípios uma agenda comum para a criação

de legislações municipais.

Além disso, o Plano Diretor propõe
um amplo projeto para viabilizar e
organizar a exploração turística

da região, buscando aumentar o

potencial através da atuação con-

junta do poder público e da ini-

ciativa privada, criando o progra-

ma Roteiros Turísticos Integra-

dos. As regras, programas e su-

gestões contidas no Plano Dire-

tor são a garantia de uso e apro-

veitamento racionais da região

inundada e seu entorno. É mui-

to comum em regiões que so-

freram inundação a exploração

irracional da nova paisagem, o

que acaba causando uma série de transtornos.

Entre as ações que podem causar impactos am-

bientais indesejados quando feitas sem critério

estão a construção de casas na beira do lago, o

desrespeito à faixa de preservação permanente,

a falta de cuidados com saneamento, o uso in-

discriminado de herbicidas, o depósito inadequa-

do de lixo urbano, a navegação e a pesca. O

Plano Diretor, cujas propostas nasceram a partir

do Estudo de Impacto Ambiental e da legislação

ambiental vigente, é o instrumento para organizar

e normatizar tudo isto. Uma vez aprovado pelo

Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama),

ele se constituirá na própria lei do reservatório: o

que se pode e o que não se pode fazer ali.

Para a realização do detalhado zoneamento

ambiental foram feitas fotos aéreas de todo o

trecho de 760 quilômetros do perímetro do lago,

além de uma série de estudos que especificaram

de forma minuciosa desde a permeabilidade até

a geomorfologia do solo. O trabalho gerou qua-

tro mapas temáticos: uso do solo, isodeclivida-

des, análise geoambiental e estrutura fundiária.

Para a definição do zoneamento foram usados

critérios definidos pela legislação. Pelos critéri-

os do zoneamento fica praticamente intocável

toda a faixa de preservação de vegetação ciliar,

que se encontra principalmente na faixa de 30

metros que a Gerasul adquiriu em todo o perí-

metro do lago, a partir da cota 370 – a altura

normal do lago cheio com rela-

ção ao nível do mar. Esta faixa

tem a função de proteger as mar-

gens contra erosão e assorea-

mento, servir de abrigo para

animais ribeirinhos e harmoni-

zar a paisagem. A exceção, nes-

te caso, é para a construção de

acessos ao lago, e somente

quando todas as condições bio-

lógicas e geológicas forem com-

patíveis. Os critérios estabeleci-

dos neste zoneamento ainda não

são a palavra final, pois a auto-

rização para o uso de determinada área inclui

uma vistoria do local e a aprovação do órgão

ambiental. No total, foram propostos seis tipos

diferentes de zonas, cada um com critério es-

pecífico para uso.

Uma vez definidas as zonas, o Pla-
no Diretor preocupou-se em definir
normas para a ocupação e uso de cada uma de-

las. Dentre as proibições gerais, que servem para

todas as áreas, destacam-se a impossibilidade de

se abater qualquer espécie vegetal sem autoriza-

ção do Ibama, o lançamento de esgoto e o de-

pósito de lixo. Nas zonas de uso restrito e de

uso especial, o Plano Diretor definiu como
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devem ser construídos parques recreativos, prai-

as artificiais, trapiches, pontes, comércio, restau-

rantes e residências, além de definir também os

critérios para se explorar a navegação, a pesca, a

piscicultura, a captação de água, etc.

O impacto no meio ambiente e o equacio-

namento de problemas socioeconômicos foram

tratados, desde o início do projeto da usina,

através de 23 programas. Muitos deles assumi-

ram um caráter permanente, ou seja, não aca-

baram com o final da obra. Um deles, o de

Usos Múltiplos do Reservatório e seu Entorno,

é a base dos Roteiros Turísticos Integrados, pro-

posto pelo Plano Diretor. Outro programa de

grande abrangência, dividido em três partes,

se ocupa exclusivamente da qualidade da água

do reservatório.

A monitorização das condições
limnológicas permite conhecer e
acompanhar os fatores que condicionam a qua-

lidade das águas do lago e do rio. Em Itá são

monitorizados 15 pontos, no reservatório e a ju-

sante. Outra parte cuida do controle das macró-

fitas aquáticas, aquelas plantas que tendem a se

multiplicar rapidamente na água parada. Por fim,

o controle e melhoria da qualidade da água es-

tão sendo realizados, depois da conclusão das

obras, através de conservação do solo e sanea-

mento rural, controle de poluentes industriais,

domésticos e rurais. Dentro deste programa, an-

tes do enchimento do lago o Consórcio Itá re-

moveu cerca de 70% da fitomassa que ficaria

submersa e investiu na recuperação de áreas de-

gradadas, como lixões. Também firmou convê-

nio com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e

Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) e com

a Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado do Rio Grande do Sul (Emater)

para o desenvolvimento de ações que reduzis-

sem as fontes poluentes nas propriedades agrí-

colas. Este programa interage com outros, como

o de Fomento às Atividades Agropecuárias e Con-

servação do Solo e Saneamento Rural. No con-

junto, eles incluem extensão rural e difusão tec-

nológica na produção agropecuária, com ênfase

na conservação ambiental.

A flora e a fauna da região estão sendo cui-

dadas através de amplos subprogramas, que in-

cluem, entre outros, estudos de espécies do rio

Uruguai, a manutenção de estações de piscicul-

tura, a elaboração de manuais de espécies nati-

vas, o inventário florestal e florístico, o estudo

das espécies de bromélias e sarandis, monitora-

mento das espécies transplantadas e da regene-

ração natural das espécies. A preocupação com

o meio ambiente esteve presente em todas as

fases do projeto. Quando foram fechadas as pri-

meiras comportas da usina, na madrugada de

16 de dezembro de 1999, e começou o enchi-

mento do reservatório, dez equipes formadas

por biólogos e veterinários, além de técnicos,

entraram em ação com o objetivo de resgatar

os animais que, sem ajuda, poderiam morrer.

No caso dos animais terrestres foi deflagrada a

Operação Graxaim, que contou com a partici-

pação de 42 pessoas e parcerias com a Univer-

sidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das

Missões, de Erechim, e com a Universidade do

Contestado, de Concórdia.

Conforme a água subia, os animais
procuravam abrigo nas dezenas de
ilhas temporárias que se formavam e na copa

das árvores mais altas. Trabalhando das 7h às

20h, as equipes percorreram de barco toda a

extensão do novo lago que se formaria até o

final de maio de 2000, vistoriando margens,

ilhas e copas de árvores. Com a ajuda de gan-

chos e luvas, todos os galhos eram vasculha-

dos, assim como as tocas e outros abrigos nas

ilhas. Os animais recolhidos recebiam atendi-

mento adequado, e depois eram reconduzidos

para áreas próximas ao lago. Aqueles que não

conseguiam se adaptar à mudança eram envi-

ados para zoológicos. No total foram resgata-

dos em torno de 6.000 animais: 3,2 mil anfíbi-

os, 815 mamíferos, além de muitos répteis,

O Programa de

Usos Múltiplos do

Reservatório e

seu Entorno é a

base dos Roteiros

Turísticos

Integrados,

proposto pelo

Plano Diretor.
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invertebrados e aves, entre eles roedores de

pequeno porte, cobras de diversas espécies,

macacos, graxains, lagartos e saracuras.

Por outro lado, o enchimento do reservató-

rio exigiu também a realização de uma operação

de salvamento de peixes. A principal preocu-

pação era com a parte do rio a jusante da barra-

gem, que no período da formação do lago teria

seu nível reduzido consideravelmente, forman-

do pequenas lagoas nas partes mais rasas, onde

peixes poderiam ficar presos. Diante deste fato,

equipes se dividiram e nas primeiras semanas

chegaram a recolher em torno de 4.000 peixes

por dia, devolvidos ao rio em outras partes, onde

a situação era normal. Os biólogos também ins-

talaram aparelhos chamados de aeradores, que

tinham como função oxigenar a água do rio nos

locais onde o nível ficou baixo.

A busca do conhecimento pleno
do clima da área de influência do
reservatório está abarcada em um outro pro-

grama ambiental permanente. Realizado em

parceria com a Epagri/Climerh-SC, são opera-

das quatro estações meteorológicas nas cida-

des de Itá, Concórdia, Celso Ramos e Marceli-

no Ramos. As condições sismológicas são

acompanhadas constantemente por cinco sis-

mômetros. Alguns programas que não têm ca-

ráter permanente ainda terão continuidade por

algum tempo, como o que garante assistência

técnica a alguns reassentamentos.

Todos os programas são mantidos através

de parcerias com várias universidades, órgãos

municipais e instituições de pesquisa. Um dos

pontos-chave dessa articulação é a criação do

Centro de Divulgação Ambiental (CDA), com

846 metros quadrados de área construída, que

funcionará na cidade de Itá, servindo de refe-

rência para todos os programas ambientais con-

cluídos e em andamento. Sua tônica é a educa-

ção ambiental, com a criação de novos traba-

lhos e pesquisas a partir dos resultados já al-

cançados. O CDA servirá também como um
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centro de recepção ao visitante. A participação

da sociedade organizada será fundamental para

o funcionamento do CDA, que será na verdade

o grande gestor de todo o Plano Diretor, cha-

mando para si a responsabilidade patrimonial e

ambiental do lago.

Uma vez normatizada pelos proje-
tos ambientais, a exploração turística
da região começa a decolar. Um passo impor-

tante para se colocar em prática o projeto dos

Roteiros Turísticos Integrados foi a realização

de um pacto entre os 11 municípios para a cri-

ação de planos diretores municipais compatí-

veis com o Plano Diretor proposto pelo Con-

sórcio Itá. A cidade de Itá é a que passa pelas

maiores mudanças desde o início do projeto da

usina. Antes da relocação, sua economia de-

pendia apenas da agricultura e da pecuária. Não

havia asfalto para se chegar à cidade velha. Com

as mudanças, a cidade nova tornou-se bonita,

atrativa, segura e famosa. A qualidade de vida

melhorou sensivelmente, e as expectativas são

as melhores possíveis com os novos investimen-

tos turísticos.

Um deles é o Parque Termas de Itá.
Em 2000 iniciou-se a perfuração de
um poço de 17,5 polegadas, que produzirá uma

vazão de 250 mil litros de água mineral por

hora, a uma temperatura de 40 graus, suficien-

te para ancorar o amplo projeto do parque.

Uma empresa criada na cidade, a Itatur, cons-

tituída por 94 associados da própria comuni-

dade, está à frente da construção do Parque.

O empreendimento prevê até cinco hotéis de

frente para o lago, com um total de 416 habi-

tações e três restaurantes panorâmicos, além

de um parque aquático, com piscina térmica

coberta, tobogãs, trapiches e barcos. Terá tam-

bém teleférico, spa e camping. Itá ganhará ain-

da um balneário público de águas termais, que

está sendo construído em uma área de 90 mil

metros quadrados.

Reservatório
Área total 141 km2

Área inundada 103 km2

Nível d´água máximo normal 370 m (acima do

nível do mar)

Perímetro do lago 760 km

Queda e potência
Queda líquida nominal 102 m

Potência instalada 1.450 MW

Barragem
Tipo Enrocamento com face de concreto

Comprimento da crista 880 m

Elevação da crista 375,5 m

Altura máxima 125 m

Diques
Quantidade 3, em solo

Comprimento da crista 410, 510 e 410 m

Altura máxima 22, 22 e 29 m

Vertedouros 1 e 2
Tipo de superfície

Vazão máxima excepcional 49.940 m3/s

Número de comportas (V1) 6

Número de comportas (V2) 4

Dimensões das comportas (L x H) 18,0 m x 21,8 m

Tomada d´água
Tipo gravidade aliviada

Comprimento 84,5 m

Altura máxima 36,5 m

Quantidade de tomadas individuais 5

Túneis forçados
Quantidade 5

Comprimento médio 197,0 m

Diâmetro do trecho revestido em concreto 8,0 m

Diâmetro do trecho blindado 7,5/6,8 m

Casa de força
Tipo abrigada

Comprimento 172,5 m

Altura máxima 57,0 m

Turbinas Francis 5 X 294,4 MW

Geradores 5 X 305,0 MVA

Subestação de alta tensão
Tipo blindada e isolada a gás SF6

Instalação abrigada em galeria

USINA HIDRELÉTRICA ITÁ
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Subestação de alta tensão.
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Todos os municípios vizinhos ao lago ga-

nham novo ânimo com seus novos projetos.

Com recursos públicos, provenientes de royal-

ties, em parceria com investidores privados,

Concórdia investe em um parque náutico, as-

sim como o município gaúcho de Marcelino

Ramos. Nesta cidade, conhecida por suas ter-

mas, uma grande obra de relocação do Balne-

ário de Águas Termais está em curso. Todo o

complexo ocupará uma área acima do balneá-

rio original. O poço foi alargado de 4 para 23

polegadas, aumentando a vazão de 90 mil li-

tros para 350 mil litros de água mineral por

hora. A água sulfurosa vai subir pela adutora

com a pressão triplicada, permitindo o aumento

do número de piscinas de três para sete, inclu-

indo uma série de brinquedos aquáticos. A ci-

dade recebe a visita de 200 mil turistas anual-

mente, e a expectativa é de que o fluxo au-

mente em 10% ao ano. Na verdade, cada cida-

de está com projetos específicos. Em Mariano

Moro, a comunidade lançou o Projeto Prainha,

um complexo turístico na margem do reserva-

tório, que inclui uma praia artificial. Aratiba

também terá a sua praia, e Arabutã passará a

contar com uma marina. Alto Bela Vista inves-

te no turismo rural e ecológico, e Severiano de

Almeida aposta na criação de infra-estrutura

para a prática de esportes náuticos.

No rastro da usina, do lago e dos
projetos em andamento e para o
futuro segue uma miríade de novos negócios.

Itá já conta com loja de artigos náuticos e um

Comporta.

Em Mariano

Moro, a

comunidade

lançou o Projeto

Prainha, um

complexo turístico

na margem do

reservatório,

que inclui uma

praia artificial.
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Tomada d’água.
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PROGRAMAS AMBIENTAIS PERMANENTES

Observação das condições climatológicas
Através de quatro estações meteorológicas, os eventos

climatológicos são registrados e estudados.

Observação das condições hidrossedimentológicas
O registro e a análise das contribuições dos sedimentos no

reservatório são feitos através de 27 seções topobatimétricas

e 5 estações.

Monitorização e controle da
estabilidade dos taludes marginais
Avaliação geológica das áreas suscetíveis a deslizamentos.

Monitorização das condições do aqüífero basáltico
A qualidade das águas subterrâneas é monitorada através de 20 poços.

Controle de degradação e
recomposição das áreas da obra
Terá continuidade ainda por mais 4 anos.

Monitorização e controle da qualidade das águas
Inclui uma rede de monitorização das condições da água do lago, o

controle das macrófitas aquáticas e o melhoramento da água, através

de programas junto a agricultores e o controle de poluentes.

Educação ambiental
Inclui a criação do Centro de Educação Ambiental do Alto Uruguai, o

desenvolvimento comunitário e atividades práticas de educação

ambiental, através de convênios com universidades e agências de

desenvolvimento.

Manejo e conservação da flora e da fauna
Um horto com capacidade de 500 mil mudas/ano já foi

implantado, assim como foram reflorestados 170 hectares de faixa

ciliar. Novas áreas serão reflorestadas. Duas unidades de

conservação foram criadas: uma em Marcelino Ramos (Teixeira

Soares), com 461 hectares, e outra em Concórdia (Queimados), com

735 hectares. Um centro de pesquisas está sendo criado em

Queimados, e convênios com universidades, prefeituras e

instituições de pesquisa serão mantidos. A fauna aquática ganhou

um programa específico, e há um grande projeto permanente para o

salvamento e aproveitamento científico da flora.

Fomento às atividades agropecuárias /
conservação do solo e saneamento rural
Um convênio com Epagri e Emater promove ações de conservação

do solo, saneamento, educação ambiental e melhorias nas culturas e

criações. Estas ações vão compor um novo programa, chamado

Programa de Extensão Rural e Difusão Tecnológica na Produção

Agropecuária com Ênfase na Conservação Ambiental.

Usos múltiplos do reservatório e seu entorno
Primeiro o programa analisou os usos possíveis e recomendáveis do

lago, assim como esboçou roteiros turísticos integrados, entre outras

coisas. Por fim, partiu para o detalhamento dos roteiros turísticos e

para a definição de uma estratégia para a piscicultura comercial e

recreativa.

Observação das condições sismológicas
Cinco sismômetros detectam possíveis variações do nível de

sismicidade da região.

O Estudo do Impacto Ambiental - Relatório do Impacto Ambiental (EIA-Rima) definiu a criação de 23 programas ambientais
executados durante a construção. Mas alguns são permanentes, e seguem após a operação normal da usina.

grande barco está em construção, do tipo ca-

tamarã, com capacidade para levar um ôni-

bus de turismo. Com restaurante a bordo, a

idéia é navegar pelo reservatório em passeios

com a duração de um dia, parando nos prin-

cipais pontos turísticos. Na cidade surgiram

empresas que realizam até vôos de ultraleve

sobre a região inundada.

Com as novas estruturas públi-
cas e privadas em funcionamento,
será possível tomar uma embarcação em Itá,

conhecer as torres da igreja submersa da cida-

de velha e dali rumar para Aratiba. Lá pode-se

conhecer a Casa do Pastor, uma das principais

atrações turísticas da cidade gaúcha, voltar a

Santa Catarina para conhecer a Unidade de

Conservação de Concórdia, e finalmente retor-

nar a Itá e relaxar nas termas. Para os turistas e

moradores, o belíssimo pôr-do-sol sobre o re-

servatório da Usina Hidrelétrica Itá testemu-

nha o renascimento da região e a realização

de um sonho que o Brasil viveu por mais de

três décadas.
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Vertedouro.

Barragem e vertedouro 1.
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Central de controle.
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MÃOS DA OBRA

Consórcio Itá

Tractebel Energia S.A.

Itá Energética S.A. - Itasa

Itá Energética S.A. - Itasa

Tractebel Energia S.A.

Companhia de Cimento Itambé - Itambé

Companhia Siderúrgica Nacional - CSN

Consórcio para Construção de Itá - Conita

Alstom Energia

Ansaldo Coemsa

Asea Brown Boveri

Bardella Indústrias Mecânicas

Odebrecht/Companhia Brasileira de Projetos e Obras - CBPO

Engevix Engenharia

Odebrecht/Tenenge Técnica Nacional de Engenharia

Voith Máquinas e Equipamentos

Fornecedores e prestadores de serviço

Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual - Adai

Atlas Copco do Brasil

Barazzeti Transporte e Terraplenagem

Battistela

Bauma Equipamentos Industriais

Bianco - Tecnologia do Concreto

Bureau de Projetos e Consultoria

C.R. Almeida - Engenharia e Construções

Camargo Correa

Centrais Elétricas de Santa Catarina - Celesc

Cesbe

Comax Terraplenagem

Concremat - Engenharia e Tecnologia

Construtora Desterro
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Construtora Gaúcha

Construtora Mello de Azevedo

Construtora Roca

Construtora Stein

Construtora Viero

Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil - Eletrosul

Engenharia Sócio-Ambiental - Ecsa

ERD

Esteio

Estrutural Zortéa e Comércio

Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina - Fatma

Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul - Fepam

Fundamento Construtora

Grupo Gerdau

Hidráulica Industrial - Hisa

Inepar Indústrias e Construções

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama

Ishoterm Engenharia de Ar Condicionado

Ivaí Engenharia de Obras

Liebherr-Brasil Guindastes e Máquinas Operatrizes

Logos Engenharia

Luminar

Madezatti

Mecânica Pesada

Ministério do Exército - Batalhão Ferroviário de Lages (SC)

Mitsubishi

N. Santin Eletrificações

Ney Eletrificações

Nitro Pill Bombeamento de Explosivos

Nitro Rocha Emulsões Explosivas

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação

Protende Serviços Construção Civil

Rohr

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae

Seta Engenharia

Siemens

Universidade do Contestado

Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Universidade Federal de Santa Catarina

Universidade Integrada

Universidade de Caxias do Sul

Volvo Equipamentos de Construção
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Diretrizes para a Relocação da Cidade de Itá. Florianópolis:

Eletrosul, 1981.

FERREIRA, Antenor Geraldo Zanetti. Concórdia: O Ras-

tro de sua História. Concórdia: Fundação Municipal de

Cultura, 1992.

FRAGOSO, Augusto Tasso. História da Guerra entre a Trí-

plice Aliança e o Paraguay. Rio de Janeiro: Imprensa do

Estado Maior do Exército, 1934.

GOULART, Marilandi. Projeto Salvamento Arqueológico Uru-

guai - Barragem Itá. Itajaí: Universidade do Vale do Itajaí -

UNIVALI/ProPPEX/Eletrosul, 1997.

História de Aratiba. Erechim: Universidade Integrada do Alto

Uruguai e das Missões, 1999.

História Ilustrada do Rio Grande do Sul. Série de 20 Fascí-

culos. Porto Alegre: JÁ Editores, 1998.

Inventário do Patrimônio Cultural. Área atingida pelo Re-
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nópolis: Eletrosul. 1997.

MOTA, Lúcio Tadeu. O Aço, a Cruz e a Terra: Índios e

Brancos no Paraná Provincial (1853-1889). Tese de douto-
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UNESP, 1998.

NEUMANN, Eduardo.  Guaranis Missioneiros em Buenos
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Perdigão - Uma Trajetória para o Futuro. São Paulo: Empre-
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PEIXER, Zilma Isabel. Utopias do Progresso - Ações e Dile-

mas  na Localidade de Itá frente a uma Hidrelétrica. Disser-

tação de mestrado em Sociologia. Florianópolis: UFSC, 1993.

PIAZZA, Walter. Santa Catarina Sua História. Florianópolis:

Lunardelli, 1987.

REIS, Maria José. Espaços Vividos, Migração Compulsória,

Identidade: Os Camponeses do Alto Uruguai e a Hidrelétri-

ca de Itá. Tese de doutorado em Ciências Sociais. Campi-

nas: Unicamp, 1998.

Relatório da Comissão de Barragens - Assembléia Legislati-

va do Rio Grande do Sul. Estado do Rio Grande do Sul:

Assembléia Legislativa, 1983.

BIBLIOGRAFIA

Relatório de Impacto Ambiental: Usina Hidrelétrica Itá (Ver-

são Sintética). CNEC - Consórcio Nacional de Engenheiros

Consultores S.A. ELETROSUL - Centrais Elétricas do Sul do

Brasil S.A., março de 1990.

SACHET, Celestino e SACHET, Sérgio. Santa Catarina

100 Anos de História. Florianóplis: Editos Século Cata-

rinense, 1999.

Sadia - 50 anos Construindo uma História. São Paulo: Tem-

po Editorial, 1994.

SCHERER-WARREN, Ilse e REIS, Maria José. O Movimento

dos Atingidos pela Barragens do Uruguai - Unidade e Di-

versidade. In Cadernos do CEAS. Salvador: março/abril, 1989.

SIMON, Mário. Os Sete Povos das Missões: Trágica Experi-

ência. 3a ed. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1993.

WERLAN, Alceu Antonio. A Colonização às Margens do Rio

Uruguai no Extremo Oeste Catarinense: Atuação da Cia.

Territorial Sul Brasil 1925 a 1954. Dissertação de mestrado

em História. Florianópolis: UFSC, 1992.

WEHLING, Arno (org). Documentos Históricos do Brasil.

Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 1999.

ZATTERA, Véra Stedile. Cone Sul, Adereços Indígenas e

Vestuário Tradicional. Porto Alegre: Pallotti, 1999.

ZATTERA, Véra Stedile. Gaúcho: Iconografia (séculos XIX e

XX) Porto Alegre: Pallotti, 1995.



175

ICONOGRAFIA

Referências em ordem de entrada das imagens nas

páginas.  As fotos de arquivo da Gerasul em que constam

o nome do autor receberam o devido crédito. Foram

creditadas apenas como Arquivo Gerasul aquelas em

que não constam o nome do autor.  Reproduções de fotos

antigas autorizadas pelos detentores do acervo.

Capa, p. 9, 11, 13, 15 e 17.

Claudio Aguiar Fernandes.

p. 3, 7, 12, 16, 20, 22, 23, 53B, 54B, 54C, 55, 58, 60, 63A, 66,

67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81C, 84, 85,

100, 101, 103, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 139,

140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,

154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 165A, 165B, 166,

167, 168, 169 e 170.

Tarcísio Mattos/Tempo.

p. 8, 14, 18, 62, 63B, 64, 65, 71 (*), 81A, 81B, 86, 90, 91, 92, 93,

94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112,

113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124A, 124B (*),

126 (*), 127 (*), 137 (*), 138A, 138B (*), 138C (*) e 165C (*).

Arquivo Gerasul/(*) Arquivo Gerasul-Fotoimagem.

p. 10, 35, 40, 43, 48 e 49.

Casa da Memória de Aratiba.

p. 42 e 47.

Acervo Gil Goss.

p. 44, 45, 53A e 54A.

Acervo Sadia.

p. 50, 52, 57 e 59.

Casa da Memória de Itá.

p. 82

Arquivo Ecsa.

p. 38, 88 e fundo das p. 114, 128 e 136.

Arquivo Engevix.

p. 24

Artefatos de sítios arqueológicos do Alto Rio Uruguai.

Reprodução de Marilandi Goulart, Projeto Salvamento Ar-

queológico Uruguai - Barragem Itá (Itajaí: Universidade do

Vale do Itajaí - UNIVALI/ProPPEX/Eletrosul, 1997).

p. 25

Coroados - Johann Moritz Rugendas, 1822.

Reprodução de Véra Stedile Zatera. Cone Sul, Adereços In-

dígenas e Vestuário Tradicional (Porto Alegre: Pallotti, 1999).

Sinal de combate (Coroados).

Reprodução de Jean Baptiste Debret, Viagem Pitoresca e

Histórica ao Brasil (São Paulo: 1940, Tomo I).

p. 26

Índios soldados escoltando selvagens.

Reprodução de Jean Baptiste Debret, Viagem Pitoresca e

Histórica ao Brasil (São Paulo: 1940, Tomo I).

p. 27

Índios guaianases.

Reprodução de Jean Baptiste Debret, Viagem Pitoresca e

Histórica ao Brasil (São Paulo: 1940, Tomo I).

p. 28

Mapa das Capitanias Hereditárias, 1590.

Reprodução de WEHLING, Arno (org.), Documentos Histó-

ricos do Brasil (Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 1999).

p. 29

Pe. Roque Gonzalez, 1628 - Arti Girafieke Pezzini.

Reprodução de História Ilustrada do Rio Grande do Sul

(Série de 20 Fascículos) (Porto Alegre: JÁ Editores, 1998).

p. 30

Índio kaingang

Reprodução de Lúcio Tadeu Mota, O Aço, a Cruz e a Terra:

Índios e Brancos no Paraná Provincial (1853-1889) (Tese de

Doutorado. UNESP, 1998).

p. 31

Travessia do Rio Pelotas - Jean Baptiste Debret, 1820.

Reprodução de Véra Stedile Zattera, Gaúcho: Iconografia

(séculos XIX e XX) (Porto Alegre: Pallotti, 1995).

p. 32

Mapa dos limites do Brasil, 1751.

Reprodução de WEHLING, Arno (org.), Documentos Histó-

ricos do Brasil (Rio de Janeiro: Lacerda, 1999).

p. 33

Mapa do litígio entre Brasil e Argentina.

Reprodução de Contestado (Rio de Janeiro: Índex, 1987).

p. 34

Caboclos aprisionados na Guerra do Contestado.

Reprodução de Contestado (Rio de Janeiro: Índex, 1987).

p. 36 e 37.

Ponte férrea e balsas de madeira no rio Uruguai.

Reprodução de Maurício Vinhas de Queiroz, Messianismo

e Conflito Social (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966).



176



177

Consórcio Itá

Editora Expressão Sul - Florianópolis (SC)

Carlos Locatelli

Luiz Acácio de Souza

Tarcísio Mattos/Tempo

Fernando Goss

Vladimir Brandão

João Henrique Moço

Claudio Aguiar Fernandes

Alexandre Araújo

Leonil Martinez

Sérgio Calderaro

Roy Silva/Anglolusa

David Ian Harrad/A&D Tradutec

Andrey Michel Andrade/Anglolusa

Ricardo Bruno Pacher

Raquel Mombelli

Cléo Roberto Feigel

Roberta Gonçalves

Supervisão

Produção

Projeto, coordenação e edição

Direção de arte

Fotografia

Texto

Texto

Edição de arte

Aquarelas

Revisão

Revisão

Revisão

Versão para o Inglês

Versão para o Inglês

Versão para o Inglês

Tratamento de imagens

Pesquisa histórica

Atendimento

Suporte

Produzido entre 16 de agosto e 8 de outubro de 2000.

Reimpresso em outubro de 2004.

Em fevereiro de 2002 a Gerasul passou a se chamar Tractebel Energia S.A.
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