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Resumo – A produção de energia elétrica no Brasil teve grande ascensão com a industrialização 

ocorrida.  Por consequência, houve então um considerável aumento pela demanda energética. Sendo 

que se passou a priorizar essa produção por meio do desenvolvimento de usinas hidrelétricas, 

Mendes (2005). A instalação desse modelo energético no país trouxe sérios prejuízos ambientais e 

as populações atingidas. Esses prejuízos podem ser vistos no município de Itá, situado no estado de 

Santa Catarina, onde para a implantação da usina, 16 mil pessoas foram deslocadas do local onde 

residiam, Viana (2003). Umas das ferramentas utilizadas para estudos de modificação da paisagem 

é o Sensoriamento Remoto, que permite obtenção de informações de um objeto sem existir contato 

físico com o mesmo. Diante disso, o objetivo deste estudo é analisar através do sensoriamento 

remoto, a área alagada no município de Itá pela construção da UHE. Para tanto, foram obtidas 

imagens de satélite Landsat do município de Itá no ano de 1995, antes da construção da usina, e 

imagens atualizadas do local em 2015. Com os softwares Envi5.0 e Arcgis10.4, as imagens foram 

classificadas. Conclui-se que houve um acréscimo na região alagada pela construção da usina, na 

ordem de 453,51%, acarretando alterações na paisagem original. 
 

Palavras-Chave – Usina Hidrelétrica. Área Alagada. Sensoriamento Remoto. 

 

 

ANALYSIS OF THE FLOODED AREA BY THE ITÁ HYDROELECTRIC 

PLANTS WITH THE REMOTE SENSING SOFTWARE AID 

 
Abstract – The production of electric energy in Brazil had great rise with the industrialization 

occurred. Consequently, there was a considerable increase in energy demand. This production was 

prioritized through the development of hydroelectric plants, Mendes (2005). The installation of this 

energy model in the country has brought serious environmental damage and affected populations. 

These losses can be seen in the municipality of Ita, located in the state of Santa Catarina, where 

16,000 people were displaced from the place where they lived, Viana (2003). One of the tools used 
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for landscape modification studies is Remote Sensing, which allows obtaining information from an 

object without any physical contact with it. Therefore, the objective of this study is to analyze, 

through remote sensing, the wetland in the municipality of Itá by the construction of the HPP. For 

that, Landsat satellite images were obtained from the municipality of Itá in the year 1995, before the 

construction of the plant, and updated images of the site in 2015. With the software Envi5.0 and 

Arcgis10.4, the images were classified. It was concluded that there was an increase in the region 

flooded by the construction of the plant, in the order of 453.51%, causing changes in the original 

landscape. 

 

Keywords – Hydroelectric Plant. Flooded Area. Remote sensing. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

  A produção de energia elétrica no Brasil teve grande ascensão com a industrialização 

ocorrida entre os anos de 1950 e 1960. Isso, devido à implantação pelo então governo Juscelino 

Kubitschek do plano de metas, que priorizava grandes investimentos em diversos setores da 

economia. Por consequência, houve então um considerável aumento pela demanda energética. 

Sendo que se passou a priorizar essa produção por meio do desenvolvimento de usinas hidrelétricas, 

Mendes (2005). 

Em contrapartida, a instalação desse modelo energético no país trouxe sérios prejuízos 

ambientais e as populações atingidas. Um reservatório criado pela construção de uma usina 

hidrelétrica costuma atingir solos férteis e produtivos, o que acaba por desestabilizar a população 

local, que perde sua identidade cultural, suas relações com o lugar e seu meio de sobrevivência.  

Além disso, ocorre a alteração de ecossistemas e destruição de processos de fauna e flora, 

Mendes (2005). Nesse contexto, percebe-se que impactos ambientais e sociais irreversíveis 

ocorreram em diversos lugares do país após o desenvolvimento dessa nova matriz energética.  Um 

desses locais é o município de Itá, situado no estado de Santa Catarina, onde para a implantação da 

usina, 16 mil pessoas foram deslocadas do local onde residiam, Viana (2003).  

 A construção da usina foi realizada na região do Alto Uruguai, precisamente na bacia 

hidrográfica do rio de mesma denominação, ocasionando a desapropriação de muitas terras nos 33 

anos de seu desenvolvimento e finalização que ocorreu no ano 2000. Durante todo o processo de 

construção da usina, a população do município de Itá conviveu com a incerteza em relação aos seus 

destinos. Sendo que a realocação do município os obrigou a reconstruir relações econômicas e 

sociais, Viana (2003).  

Assim, umas das ferramentas utilizadas para estudos de modificação da paisagem é o 

Sensoriamento Remoto, que permite obtenção de informações de um objeto sem existir contato 

físico com o mesmo, e na maioria das vezes esse processo se dá a longas distâncias. Isso ocorre 

devido à radiação eletromagnética que é coletada, e refletida por um alvo, convertendo-a em um 

sinal que é posteriormente processado em terra, com o objetivo de geração de imagens, Almeida 

(2010). As primeiras medições realizadas por sensoriamento remoto eram mais rústicas, sendo 
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realizados através de câmeras acopladas em aeronaves, balões e até mesmo foguetes. Atualmente, 

com grandes avanços ocorridos na tecnologia, essas imagens de sensores remotos podem ser obtidas 

a partir de plataformas como satélites, que oferecem maior riqueza de detalhes, abrangendo áreas 

maiores e oferecendo uma repetitividade de recobrimento.  

Dessa forma, as imagens de sensores remotos apresentam utilidades nas mais variadas 

aplicações, desde estudos globais, programas de monitoramento contínuo em grandes áreas, estudos 

pontuais em escalas detalhadas no ambiente urbano ou na agricultura, Shiratsuchi et al 2014. Diante 

disso, o objetivo deste estudo é analisar através do sensoriamento remoto, a área alagada no 

município de Itá pela construção da UHE. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

  Para a realização da presente análise, foram obtidas imagens de satélite Landsat do 

município de Itá no ano de 1995, antes da construção da usina, e imagens atualizadas do local em 

2015, sendo as mesmas obtidas através do website da NASA (Administração Nacional do Espaço e 

da Aeronáutica). A partir disso, com o auxílio de softwares de sensoriamento Envi5.0 e Arcgis10.4, 

foi possível classificar as imagens.  

Esta classificação é denominada supervisionada, onde a área objeto de estudo é recortada da 

imagem original. Após o recorte, a área foi setorizada em classes, sendo elas: água e demais usos do 

solo, a fim de visualizar a alteração do leito do curso hídrico após o alagamento. Concluída a 

classificação supervisionada, realizou-se a quantificação das classes, através do software 

Arcgis10.4, e então pode-se elaborar o mapa de uso do solo para os anos de 1995 e 2015, sendo 

possível a comparação da diferença do curso hídrico. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir das análises obtidas através das imagens de satélites, foi possível observar que o 

aumento do curso hídrico do trecho estudado em 1995, para o mesmo trecho estudado em 2015 foi 

de 453,51%. Esse aumento da região alagada sugere que áreas antes ocupadas por agricultura, 

pastagens, e até mesmo floresta nativa, foram cobertas pela água, remodelando assim a estrutura da 

paisagem.     

Dessa forma, o intuito da pesquisa elaborada, além de apresentar a importância do 

sensoriamento remoto para a observação e estudo das modificações globais da paisagem, é de expor 

os impactos gerados pela construção de uma usina hidrelétrica.  

 



 

XXII SÍMPOSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS  

26 de novembro a 01 de dezembro de 2017 
Florianópolis- SC 

 

 

XXII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos   4 

 

 
Figura 1 – Região de Estudo no ano de 1995, classificada pelo software Envi5.0 

 

 
Figura 2 – Região de Estudo no ano de 2015, classificada pelo software Envi5.0 

 

Assim, os impactos físicos mais comuns são a diminuição da correnteza do rio alterando a 

dinâmica do ambiente aquático, com isso a temperatura do rio é alterada, tendendo a dividir o lago 

da represa em um ambiente, onde a temperatura é mais baixa, e outro ambiente, onde a temperatura 

é mais alta, favorecendo entre outros, a ocorrência de reações químicas que geram compostos 

nocivos ao interesse humano, Sousa (2000).  

Em relação aos impactos biológicos, pode-se citar a transformação da dinâmica do rio, além 

das alterações na qualidade da água que afetam tanto a região a montante quanto a jusante da 

barragem. Sendo que tais impactos afetam a biodiversidade do rio, Sousa (2000). Assim, a 

instalação de uma usina hidrelétrica, juntamente com o lago formado, reflete-se nas sociedades na 

região do projeto e além dos limites destas também.  
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Há, sem dúvida, um grande aumento na oferta de energia, o que acarreta o desenvolvimento 

da localidade. Entretanto, todas as consequências trazidas por essa forma de energia, tais como 

diminuição na qualidade de água e desagregação social das comunidades seriam consequências 

imediatas para os habitantes da região de implantação do projeto, Sousa (2000).  Desse modo, vale 

ressaltar as novas formas de matrizes energéticas possíveis para país, com condições favoráveis 

para a implantação das mesmas, que irão possibilitar a distribuição de energia elétrica para a 

população e o progresso econômico da nação, porém com a diminuição dos impactos gerados. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Concluiu-se na análise através dos softwares de sensoriamento remoto, que houve um grande 

acréscimo na região alagada pela construção da usina, na ordem de 453,51%, acarretando grandes 

alterações na paisagem original. 
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