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UHE ITUMBIARA
Com seis unidades em operação, 
totalizando uma capacidade 
instalada de 2.082 MW e localizada 
no rio Paranaíba, entre os municípios 
de Itumbiara (GO) e Araporã (MG), 
Itumbiara se constitui na maior usina 
do Sistema FURNAS. 



UHE ITUMBIARA
BARRAGEM

Tipo: gravidade 
Altura máxima: 106 m 
Volume de concreto: 1.800.000 m³
Extensão em concreto: 520 m
Volume de argila: 31,5 milhões m³
Extensão em argila: 6.288 m



UHE ITUMBIARA
RESERVATÓRIO

NA max normal: 520 m 
NA max maximorum: 521,20 m 
NA min: 495 m 
Área inundada: 778 km²
Volume total: 17 bilhões m³
Volume útil: 12.454 km³



UHE ITUMBIARA
Sua construção teve início em 
novembro de 74 e, em abril de 80, 
entrou em operação comercial sua 
primeira unidade geradora, 
considerada a maior do mundo em 
construção no início da década de 
80.



UHE ITUMBIARA

Os anos 80 marcam o início da 
legislação ambiental no Brasil.

A primeira Lei é a de n 6.938/1981 –
Política Nacional do Meio Ambiente, 
após o término da construção da 
usina.



UHE ITUMBIARA
Por ocasião da construção da UHE Itumbiara, 
algumas áreas na margem direita foram utilizadas 
como áreas de empréstimo de material 
construtivo. Ao término das obras (1980), tais 
áreas permaneceram sem uso específico, o que 
favoreceu o desencadeamento de processos 
erosivos.

Nos anos 80, foram realizdas algumas ações 
para minimizar os impactos, como a execução de 
curvas de nível e o plantio para formação de 
vegetação de proteção, com resultados pouco 
expressivos.
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UHE ITUMBIARA
Em 1985, FURNAS iniciou o 
processo de alienação e retrocessão 
das referidas áreas.
Naquele mesmo ano, parte das 
terras foi vendida à Usina Alvorada.
Em 1994, após ação do Ministério 
Público do Estado de Goiás, 
FURNAS inicia o reflorestamento 
das áreas em sua propriedade.



UHE ITUMBIARA
Em 1998, é iniciada nova ação do 
Ministério Público de Goiás, desta vez 
contra a Usina Alvorada, para recuperação 
das áreas de sua propriedade, que 
apresentavam processos erosivos em 
franca evolução.

FURNAS é condenada a reparar os danos, 
mesmo não sendo a proprietária das terras, 
ainda que solidariamente com os atuais 
proprietários. 
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AS EROSÕES

Erosão 1

Erosão 4 Erosão 2



O PRAD
A partir de 2002 é elaborado um 
Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD), visando a 
recuperação das 4 erosões na 
margem direita, a jusante da 
barragem da UHE Itumbiara.



O PRAD
De caráter multidisciplinar, preconiza a 
recuperação das áreas degradadas com 
a promoção da integração paisagística, 
hidrológica e ambiental ao ecossistema 
regional, por meio da implementação de 
medidas de reabilitação baseadas em 
conceitos e técnicas da bioengenharia 
de solos, por meio de obras de 
terraplenagem, construção civil e 
recomposição vegetal.



O PRAD
Os principais aspectos são:

1. Aumento da infiltração de águas 
pluviais no solo e diminuição da 
energia decorrente do escorrimento 
superficial, por meio da construção 
de terraços e subsolagem;



O PRAD
Os principais aspectos são:

2. Construção de canaletas para 
captação das águas pluviais nas áreas 
da bacia de contribuição do processo 
erosivo;



O PRAD
Os principais aspectos são:

3. Drenagem das águas do lençol 
freático;

4. Construção de diques de 
contenção de sedimentos no interior 
das erosões e reafeiçoamento dos 
taludes;



O PRAD
Os principais aspectos são:

5. Revegetação das áreas das 
bacias de contribuição dos 
processos erosivos, das canaletas 
(verdes) e dos taludes internos à
erosão.



O PRAD



O PRAD

Planta geral



O PRAD

Seção transversal típica



O PRAD

Seção transversal típica – Sob os diques



O PRAD

Seção transversal dos diques





Vista da área após a construção dos 
terraços.

Vista da área que compõe a bacia de 
contribuição da erosão 1 .











Vista aérea dos Diques construídos









Revegetação nos taludes 
internos

Revegetação nas canaletas 
verdes









Principais serviços executados:
Limpeza mecânica de terreno, subsolagem, adubação  e 
plantio de sementes – 850.000 m²

Plantio de mudas – 11.000,00 unid.

Retaludamento mecânico de erosão – 65.000,00 m³

Retentores orgânicos de sedimentos – 3.016,00 m

Preparo manual de talude com assentamento de manta 
geotêxtil orgânica e plantio de herbáceas – 50.000,00 m²

EROSÃO 1



Diques drenantes – 1.800,00 m³ (6 unid.)

Execução de terraços – 17.800,00 m

Canaleta de drenagem em concreto armado – 2.174,00 m

Canaleta verde – 1.831,00 m 

Dreno profundo – 630,00 m

Aterro mecanizado – 10.260,00 m³

EROSÃO 1



Monitoramento Erosão 1: 2007



Monitoramento Erosão 1: 2007

Queimada em 12/10/2007



Monitoramento Erosão 1: 2008



Monitoramento Erosão 1: 2009



Monitoramento Erosão 2: 2009



Monitoramento Erosão 3: 2009

Recuperada naturalmente



Monitoramento Erosão 4: 2009



Principais serviços a executar:
Limpeza mecânica de terreno, subsolagem, adubação  e plantio de 
sementes – 1.050.000 m²

Plantio de mudas – 57.000,00 unid.

Retaludamento mecânico de erosão – 42.000,00 m³

Retentores orgânicos de sedimentos – 10.200,00 m

Preparo manual de talude com assentamento de manta geotêxtil 
orgânica e plantio de herbáceas – 63.000,00 m²

EROSÕES 2 e 4



Principais serviços a executar:
Diques drenantes – 4.050,00 m³

Execução de terraços – 36.000,00 m

Canaleta de drenagem em concreto armado – 2.100,00 m

Canaleta verde – 4.600,00 m 

Dreno profundo – 2.700,00 m

Aterro mecanizado – 28.300,00 m³

EROSÕES 2 e 4
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