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Mensagem da Administração

A Usina Hidrelétrica Machadinho Carlos Ermírio de Moraes
trabalhou, ao longo de 2014, ao lado da comunidade, dos
colaboradores e dos demais públicos com os quais se relaciona
para o desenvolvimento sustentável da região onde está
inserida. À medida que avançamos nas conquistas
operacionais, buscamos conferir ainda mais qualidade às
prá�cas focadas em conservação ambiental. Esse esforço foi
reconhecido pelo Ins�tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que em julho expediu a
renovação da Licença de Operação, válida por 10 anos.

Estamos certos de que essa ar�culação só é possível devido à
credibilidade alcançada pela Usina junto aos diversos públicos
com os quais interage. A adesão crescente da comunidade local
a prá�cas sustentáveis se deve, principalmente, à postura
adotada pelos acionistas do empreendimento em relação ao
equilíbrio entre crescimento econômico, conservação
ambiental e responsabilidade social. Foram desenvolvidos 22
projetos com as comunidades lindeiras, visando atender as
demandas prioritárias das comunidades, tendo como maior
obje�vo a melhoria das condições de vida das pessoas.

Contribuíram de forma decisiva para esses resultados o
desempenho da moderna infraestrutura tecnológica da Usina
e, especialmente, a qualificação e o comprome�mento da
equipe que opera e gerencia o empreendimento

O Consórcio Machadinho agradece o apoio de todos os que
contribuem para o sucesso do empreendimento e das
inicia�vas que o envolvem. Aliados a comunidade,
colaboradores e parceiros, e com o apoio dos nossos
acionistas, con�nuaremos a construir essa história de sucesso.

Carlos Alberto Bezerra de Miranda
Diretor Geral do Consórcio Machadinho
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Perfil corpora�vo

Localizada na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a Usina Hidrelétrica Machadinho Carlos Ermírio de
Moraes fica entre o município gaúcho de Maximiliano de Almeida e o catarinense de Piratuba. O empreendimento começou a
operar em 16 de fevereiro de 2002, por meio do aproveitamento hidrelétrico das águas do Rio Pelotas, principal afluente do Rio
Uruguai, que forma uma das maiores bacias hidrográficas do Sul do Brasil.

Além de Piratuba e Maximiliano de Almeida, outros oito municípios integram a área de abrangência do reservatório: Capinzal,
Zortéa, Celso Ramos, Campos Novos e Anita Garibaldi, em Santa Catarina, e Machadinho, Barracão e Pinhal da Serra, no Rio Grande
do Sul.

Perfil Corpora�vo
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Infraestrutura

A Usina tem capacidade instalada total de 1.140 MW – são três unidades geradoras de 380 MW – suficiente para atender a 15% da
demanda de energia elétrica dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cujo sistema de Transmissão está integrado no
Sistema Interligado Nacional (SIN), operado pelo ONS - Operador Nacional do Sistema.

O SIN é composto principalmente por hidrelétricas e, em menor proporção, por termelétricas, movidas a gás, a óleo, a carvão e
biomassa, usinas nucleares e geradores eólicos em diferentes regiões do país.
Comparada a outros empreendimentos do setor, a capacidade de geração da UHE Machadinho - Carlos Ermírio de Moraes é
considerada elevada em relação à área de seu reservatório, que tem 500 quilômetros de perímetro. A barragem de enrocamento
com face de concreto tem 700 metros de comprimento e 126 metros de altura. Uma casa de força do �po abrigada aloja as três
unidades de geração.

8



Mensagem da Administração

Histórico

O Consórcio Machadinho foi cons�tuído em 15 de janeiro de
1997 e as obras de construção da Usina começaram no ano
seguinte. O período que se seguiu foi de preparo para o início
das operações e da geração de energia. Para isso, o Consórcio
trabalhou na adequação do processo de instalação da Usina à
legislação brasileira. Com a liberação concedida pelo IBAMA,
iniciou a geração comercial de energia em 2002.

PiratubaPiratuba

Capinzal

Zortéa

Campos Novos

Celso Ramos

Anita Garibaldi

Maximiliano de Almeida

Machadinho

Barracão

Pinhal da Serra

UHE Machadinho- Carlos Ermírio de Moraes

Municípios do Rio Grande do Sul

Municípios de Santa Catarina
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1997

1999

2002

2001

1998

2003

2004

2005

2006

2009

2011

2010

2008

2012

2014

2007

2013

Cons�tuição do
Consórcio
Machadinho

Cons�tuição da
Machadinho
Energé�ca S.A.
(Maesa)

Início da
geração
comercial de
energia

A Maesa faz a
primeira
repactuação de
debêntures

Início da
construção da
Usina

IBAMA libera a
licença de
operação

Geração de
3,457 GW no
segundo ano de
operação

Maesa e
Consórcio
Machadinho
tem escritório
em Florianópolis

O projeto
Cambona IV
registra o plan�o
de 315 mil mudas

Lançamento do
Programa de
Visitas

O Programa de
Visitas recebeu
7.598
par�cipantes no
ano

O projeto
socioambiental
Cambona IV ganha
o prêmio LIF

A Usina opera
com o patamar
histórico de
97,94% de
disponibilidade

A CFURH a�nge
R$ 177,7 milhões
desde o início da
operação

A Usina
Hidrelétrica
Machadinho
completa 10 anos

Ex�nção da
Machadinho
Energé�ca S.A.
(Maesa)

IBAMA emite a 2ª
renovação da
Licença de
Operação valida
por 10 anos

Desde então, o Consórcio trabalha com a comunidade da região de abrangência da Usina no desenvolvimento de prá�cas
sustentáveis e programas socioambientais diversos. A criação do Programa de Visitas em 2007 e o plan�o de 315 mil mudas pelo
projeto Cambona em 2006 são reflexo disso.
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27,5232%

25,7431%
8,2927%

5,6176%

5,5301%

5,2762%

19,2845%

Os empreendedores

A legislação brasileira prevê que o aproveitamento dos
recursos naturais – no caso das usinas hidrelétricas, os rios – se
dê em regime de concessão. Isso significa que, embora o
empreendedor realize todos os inves�mentos relacionados à
implantação e manutenção de uma usina, não é o efe�vo
proprietário do empreendimento – tem apenas a concessão da
União para explorá-lo.

No caso da Usina, o Consórcio Machadinho detém a concessão
para u�lizar o potencial hidrelétrico do rio Pelotas até 2032,
podendo ser renovada. Com sede em Florianópolis (SC) e
criado em 1997, o Consórcio é formado por uma associação de
empresas que atuam nos segmentos industrial ou de geração,
distribuição e comercialização de energia elétrica, bem como
na prestação de serviços de valor agregado.

Para a implantação da Usina, as integrantes do Consórcio
cons�tuíram uma empresa de propósito específico, a
Machadinho Energé�ca S.A. (Maesa), voltada à tomada de
emprés�mos financeiros para a realização da obra. Em
fevereiro de 2013, os financiamentos foram todos quitados.
Assim, a empresa foi ex�nta e os a�vos transferidos aos
acionistas, de acordo com o percentual de suas par�cipações.

Par�cipação dos acionistas no Consórcio Machadinho*
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Companhia Brasileira de Alumínio - CBA

Alcoa Alumínio S. A.

Tractebel Energia S.A.

Vale S.A.

Votoran�m Cimentos S.A.

Cia. Estadual de Geração e Transmissão
de Energia Elétrica – CEEE-GT

Intercement Brasil S.A

DME Distribuição S.A.

* a porcentagem de par�cipação no Consórcio Machadinho
corresponde à porcentagem de par�cipação na concessão



Governança corpora�va

É�ca e transparência pautam as ações do Consórcio Machadinho e, por consequência, são valores que permeiam as operações da
Usina. Dessa forma, as a�vidades desenvolvidas têm como base o compar�lhamento de decisões e a busca con�nua por eficiência
na gestão do empreendimento.

Consórcio Machadinho

O órgão máximo de administração no Consórcio Machadinho é o Comitê Gestor, composto por Conselho Plenário e Diretoria
Execu�va. Formado por um representante de cada empresa consorciada – e seus respec�vos suplentes –, o Conselho Plenário tem
a atribuição de definir polí�cas e orientações gerais para o funcionamento do Consórcio.

Por definição do estatuto, a Tractebel Energia S.A., empresa líder do Consórcio, é a responsável pela indicação do presidente do
Conselho.
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A Diretoria Execu�va do Consórcio Machadinho é subordinada ao Conselho Plenário e conta com quatro diretores, sendo um deles
o Diretor Geral – um indicado pela empresa líder do Consórcio e os demais por outras consorciadas. Os membros são eleitos para
mandato de dois anos, sendo permi�da a recondução aos cargos.

O Consórcio Machadinho conta, ainda, com os Comitês de Operação e Manutenção e de Meio Ambiente, compostos por um
representante de cada consorciado.

Código de Conduta

O Consórcio Machadinho trabalha e atua com base na é�ca, valor essencial presente na condução do negócio em seus diferentes
aspectos. Para balizar essas ações, o Consórcio Machadinho lançou, em 2010, o Código de Conduta. Esse documento contém
orientações e diretrizes, direcionadas a funcionários e parceiros, sobre comportamento é�co, visando uma inserção regional
duradoura, harmônica e que atenda a toda a legislação aplicável.

14



Efe�vos Suplentes

Manoel Arlindo Zaroni Torres
(Tractebel Energia S.A.)

José Carlos Cauduro Minuzzo
(Tractebel Energia S.A.)

Dario Almeida Albagli
(Alcoa Alumínio S.A.)

Carlos Eduardo Mahfuz
(Alcoa Alumínio S.A.)

Rubens Prado Valen�n Jr.
(Intercement Brasil S.A.)

Otávio Freitas Ferreira
(Intercement Brasil S.A.)

Carlos Ronaldo Vieira Fernandes
(Companhia Estadual de Geração e Transmissão

de Energia Elétrica – CEEE-GT)

Antônio Augusto Grillo Elesbão
(Companhia Estadual de Geração e Transmissão

de Energia Elétrica – CEEE-GT)

Otávio Carneiro de Rezende
(Companhia Brasileira de Alumínio – CBA e

Votoran�m Cimentos S.A.)

Raul Almeida Cadena
(Companhia Brasileira de Alumínio – CBA e

Votoran�m Cimentos S.A.)

João Deom Pereira
(DME Distribuição S.A. – DMED)

Luis Carlos dos Santos
(DME Distribuição S.A. – DMED)

Glauco Vinicius de Oliveira Gonçalves
(Vale S.A.)

Celso Alexandre Moreira
(Vale S.A.)

Conselho Plenário do Consórcio Machadinho
(Em 31 de dezembro de 2014)
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Nome Cargo

Carlos Alberto Bezerra de Miranda Diretor Geral

Rogério Gonçalves Pizeta Diretor

Raul Almeida Cadena Diretor

José Carlos Cauduro Minuzzo Diretor

Diretoria do Consórcio Machadinho
(Em 31 de dezembro de 2014)
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Sobre o relatórioDesempenho operacional
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UHE Machadinho - Carlos Ermírio de Moraes

Geração

Quanto ao desempenho operacional, em função de um regime de chuvas favorável, foram produzidos 6.798 GWh, segunda maior
geração desde a entrada em operação da usina em 2002 e um incremento de 32 % em relação a 2013. O índice de disponibilidade e
taxa de falhas se man�veram acima da meta prevista e o FID (Fator de Índice de Disponibilidade) está 14% acima do previsto, nos
propiciando o conforto de dispormos de uma folga de 723 dias de indisponibilidade de uma unidade geradora ou 235 dias em caso
de indisponibilidade total da usina, sem sofrermos penalização.

UHE Machadinho - Carlos Ermírio de Moraes

Operação de Manutenção

Importantes trabalhos foram realizados, destacando-se a contenção dos taludes da ombreira esquerda da barragem, remoção da
barra de blocos de rocha que causavam aprisionamento de peixes, recuperação da calha do vertedouro e implantação de sistema
para o combate ao mexilhão dourado.
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Taxa de falha

Em 2014, a taxa de falha da Usina foi de 0,68%, valor abaixo da meta, fixada em 1,1%. O resultado abaixo da meta reflete a
constante preocupação do Consórcio Machadinho no aprimoramento de seus processos de iden�ficação e de correção de
falhas.
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Histórico de taxa de falhas UHE Machadinho (%)
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Disponibilidade

O índice de disponibilidade da Usina a�ngiu 96,4% em 2014, ligeiramente superior a meta anual, fixada em 96,1%.
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Disponibilidade interna (%)



Consórcio Machadinho

O Consórcio Machadinho não possui receitas próprias, de
modo que cumpre suas obrigações financeiras por meio do
aporte mensal de recursos de cada uma das empresas
consorciadas. Em 2014, o Consórcio realizou despesas no valor
de R$ 85,2 milhões, total 1,6% inferior ao aprovado pelo
Conselho Plenário para o ano.

Compensação Financeira pela u�lização de Recursos
Hídricos (CFURH)

A legislação brasileira determina que as concessionárias
des�nem recursos à Compensação Financeira pela U�lização

dos Recursos Hídricos (CFURH) devido ao uso da área territorial
cedida para a implantação de usinas hidrelétricas. Esses
recursos correspondem a um percentual sobre o valor da
energia gerada a par�r de um determinado corpo hídrico.

Por u�lizar o potencial hidráulico do Rio Pelotas, a UHE
Machadinho - Carlos Ermírio de Moraes des�nou à CFURH,
somente em 2014, um total de R$ 35,7 milhões. Desse
montante, cerca de R$ 14,3 milhões foram repassados aos
municípios da área de abrangência, outros R$ 14,3 milhões aos
Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e R$ 7,1 milhões
a órgãos do Governo Federal.

Desempenho econômico-financeiro

EstadosÓrgãos do Governo Federal Municípios

Santa Catar ina Rio Grande do Sul Santa Catar ina Rio Grande do Sul Santa Catar ina

6.817.507 52.927.516 47.963.349 69.429.012 62.917.139

6.817.507 52.927.516 47.963.349 69.429.012 62.917.1397.459.504

7.459.504

Rio Grande do Sul

Total repassado em 2014 (R$)

7.138.505

Destinação dos recursos da CFURH

50.445.433 66.173.076

Total repassado desde 2002 (R$)
Valor total atual izado pelo IGPM até

dezembro de 2014 (R$)

Obs: a descrição da distribuição de recursos entre os municípios

encontra-se detalhada na tabela da página seguinte.
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A tabela a seguir demonstra os valores repassados a estados, municípios e União desde o ano de entrada em operação
da Usina (2002) até 2014.

Total em 2014 Total desde 2002

Valor total atual izado

pelo IGPM até

dezembro de 2014

1 Anita Garibaldi 435.651 2.561.273 3.359.814

2 Campos Novos 429.602 3.071.613 4.029.266

3 Capinzal 1.006.777 7.306.162 9.584.043

4 Celso Ramos 1.162.341 8.403.758 11.023.843

5 Piratuba 1.769.368 12.840.269 16.843.548

6 Zortéa 1.594.942 11.574.464 15.183.096

7 Campo Belo do Sul 115.217 608.262 797.903

8 Capão Alto 128.517 678.478 890.011

9 Cerro Negro 146.382 772.789 1.013.726

10 Lages 10.827 57.161 74.982

11 Abdon Batista 17.882 89.122 116.908

6.817.507 47.963.349 62.917.140Total municípios SC

Ganho de Energia

Valor repassado pela Usina aos municípios catar inenses (em R$)

Municípios

Abrangidos
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Total em 2014 Total desde 2002

Valor total atual izado

pelo IGPM até

dezembro de 2014

1 Barracão 1.603.572 11.637.091 15.265.250

2 Machadinho 3.826.802 27.771.018 36.429.337

3 Maximil iano de Almeida 1.205.626 8.749.204 11.476.990

4 Pinhal da Serra 453.435 2.816.509 3.694.627

7 Bom Jesus 17.799 93.966 123.262

8 Esmeralda 126.102 665.725 873.281

9 Vacaria 226.168 1.194.003 1.566.264

7.459.505 52.927.517 69.429.012

Valor repassado pela Usina aos municípios gaúchos (em R$)

Municípios

Abrangidos

Ganho de Energia

Total municípios RS
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14.277.012 100.890.866 132.346.152

35.692.530 252.227.166 330.865.380

Total nos Estados (RS e SC)

Valor Total Desembolsado

(entre União, estados e municípios)

O site do Consórcio Machadinho (www.machadinho.com.br) disponibiliza informações sobre repasses da CFURH, atualizadas
mensalmente.

Valores repassados pela Usina a estados, municípios e União (em R$)
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Gestão ambiental

O Consórcio desenvolve de forma permanente em sua área de abrangência, o monitoramento dos recursos naturais e a
conscien�zação ambiental de colaboradores e da comunidade. A Usina prioriza tais a�vidades que representam seu respeito ao
meio ambiente – um dos valores fundamentais à conduta dos negócios. O Consórcio trabalha para o cumprimento da legislação
ambiental, mas vai além e envolve também a comunidade do entorno da Usina na preservação dos recursos naturais. Em 2014, um
total de R$ 2 milhões foram inves�dos pelo Consórcio Machadinho em ações na área de meio ambiente, incluindo despesas com
monitoramento, educação ambiental e vigilância patrimonial.

A gestão ambiental do empreendimento é coordenada pelo Consórcio e executada pela operadora da Usina, a Tractebel Energia,
que u�liza um sistema integrado para gerir ações relacionadas ao meio ambiente e inclui o monitoramento de qualidade da
produção, responsabilidade social e saúde e segurança do trabalho. Como consequência da amplitude e da eficiência desse
sistema, a Usina possui as cer�ficações ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001 (Meio Ambiente) e OHSAS 18001 (Saúde e Segurança no
Trabalho).
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Em 2014 foi aprovado, pelo Ins�tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o Plano de ação
para elaboração par�cipa�va do Programa de \incremento do Desenvolvimento do Turismo dos Municípios da área de influência
direta da UHE Machadinho, e o plano de ação para operacionalização do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do
Reservatório Ar�ficial (Pacuera), priorizando, assim, a preservação ambiental e o interesse cole�vo. A elaboração do Programa de
Incremento ao Turismo está prevista pela Licença de Operação que foi renovada no mês de em julho por 10 anos.
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Educação ambiental

A polí�ca de Gestão Ambiental aplicada na Usina tem como
pilar principal a educação ambiental. As ações desenvolvidas
na área se estendem entre colaboradores, visitantes da Usina –
foram 5.702 somente em 2014 – e comunidades dos
municípios da área do entorno.

O programa acolhe as diretrizes e orientações da Polí�ca
Nacional de Educação Ambiental e busca alinhamento com
outras polí�cas públicas e instrumentos de gestão ambiental, a
exemplo do Programa Nacional de Educação Ambiental e
Agricultura Familiar (PEAAF), elaborado pela Diretoria de
Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente
(DEA/MMA).

O obje�vo central do programa é promover a troca e a
construção de conhecimentos, habilidades e boas prá�cas que
favoreçam ar�culações e o desenvolvimento de ações de
educação ambiental junto à comunidade lindeira e às escolas
da área de abrangência da Usina. O público-alvo prioritário do
programa de educação ambiental desenvolvido na Usina são os
agricultores e as escolas das comunidades dos municípios de
Capinzal, Anita Garibaldi, Zortéa, Campos Novos, Celso Ramos
e Piratuba, no estado de Santa Catarina, além de Barracão,
Machadinho, Pinhal da Serra e Maximiliano de Almeida, no Rio
Grande do Sul.

Agricuitores

No caso dos agricultores, o programa tem como meta
promover espaços de diálogo, favorecendo a par�cipação das
famílias que habitam e trabalham na região nos processos de
gestão ambiental relacionados à Usina, tais como o uso
múl�plo do reservatório, a conservação da ic�ofauna e a
proteção de Áreas de Preservação Permanente. Além disso, a

educação ambiental desenvolvida pela Usina pretende
contribuir para a adequação da propriedade rural à legislação
ambiental e a geração sustentável de renda. Dessa forma,
também são envolvidas no programa ins�tuições de pesquisa,
fomento e extensão rural que atuam junto aos agricultores
locais, ampliando as possibilidades de cooperação.

Essas inicia�vas visam favorecer ar�culações que contribuam
para o desenvolvimento de a�vidades de educação ambiental
junto aos agricultores que vivem na área de abrangência do
empreendimento. São convidadas lideranças locais e
representações dos agricultores dos municípios lindeiros, bem
como representantes de ins�tuições dos setores público e
privado que desenvolvem suas ações junto dos agricultores.

Nas Escolas

No caso dos escolares, o programa de educação ambiental da
Usina tem por obje�vo promover a�vidades complementares
às desenvolvidas no co�diano escolar em 65 unidades de
ensino da região de abrangência do empreendimento. A par�r
do engajamento de órgãos públicos relacionados à Educação,
gestores de ins�tuições de ensino e educadores, o programa
prevê a oferta de apoio técnico-pedagógico integral às ações
educa�vas sistema�zadas, que abordem questões
socioambientais. Para isso, é construída de forma conjunta,
com cada escola par�cipante, uma agenda anual de a�vidades,
fomentando sua inserção nos Projetos Polí�cos Pedagógicos
das unidades de ensino.

29

E possível perceber indica�vos de que construir ações
conjuntas referendadas nos princípios da educação ambiental
e visto com bons olhos, uma vez que respeita e considera a
realidade vivenciada pelos agricultores e pela comunidade
escolar. Da mesma forma, a metodologia adotada, a qual busca
promover intercambio e trocas de experiências, sempre
pautada no dialogo sincero, esta contribuindo para promover
aproximações entre as ins�tuições e comunidades locais, tanto
no contexto da atuação com os agricultores quanto da
comunidade escolar. Tal aspecto surgiu de forma contundente
nas avaliações do trabalho e aponta para um cenário futuro
promissor, tendo em vista que a construção de laços de
trabalho conjunto e um fator relevante quando se busca
trabalhar a educação ambiental no contexto da Poli�ca
Nacional de Educação Ambiental (PNEA), especialmente, no
que se refere ao compar�lhamento de responsabilidades no
processo educa�vo e ainda no desenvolvimento de ações
con�nuadas. E um passo importante para romper com o infeliz
paradigma atual em que ações de educação ambiental,
comumente, são desenvolvidas de forma fragmentada,
pontual e descontextualizada das realidades em que a pra�ca
pedagógica é elaborada.

O reconhecimento das ações do Programa de Educação
Ambiental desenvolvidas até então, demonstra certa inserção
e respaldo do trabalho no canário local e regional abrangido
pelo empreendimento. Da mesma forma, tal referência sugere
um indicador de que os princípios e diretrizes preconizados na
Poli�ca Nacional de Educação Ambiental, bem como na IN
02/2012/IBAMA, estão sendo referendados por intermedio do
Programa de Educação Ambiental da Usina.
Este é um dos resultados do PEA, o fortalecimento ins�tucional
e o apoio para que os agricultores e escolas envolvidas no
Programa de Educação Ambiental da Usina sejam
protagonistas de suas historias.

Monitoramentos

Os monitoramentos têm como obje�vo garan�r a iden�ficação
e a minimização de possíveis impactos ao meio ambiente
decorrentes de suas a�vidades e abrangem aspectos como
água, clima, solo e biodiversidade – relatados a seguir.

Biodiversidade
Com base em um amplo estudo realizado ainda antes da
construção da Usina, o Consórcio Machadinho monitora a
biodiversidade da região do empreendimento, com o obje�vo
de conservar espécies na�vas de flora e fauna. Segundo
pesquisas, a região abriga ao menos 522 espécies vegetais,
além de 52 espécies de mamíferos, 192 de aves, 63 de peixes e
duas de répteis. Na zona de influência da Usina encontra-se o
Parque Florestal Espigão Alto, localizado no Rio Grande do Sul,
com área de 13,3 quilômetros quadrados.

Clima
Os estudos de clima realizados na área de influência da Usina se
concentram na análise das condições climá�cas e detecção de
possíveis anomalias. Essa análise baseia-se no monitoramento
das condições diárias de tempo no sul do Brasil e nos dados das
estações meteorológicas. Para a verificação de possíveis
anomalias foram u�lizados dados da estação convencional de
Campos Novos.
Com as variações climá�cas observadas até o momento, o
comportamento dos elementos climá�cos, na área de
influência da Usina, se apresenta dentro da normalidade para
estas condições.
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Água
O Consórcio Machadinho desenvolve um projeto específico
para o controle da qualidade da água no reservatório da Usina e
na sua área de influência. Aspectos químicos, � sicos e
biológicos da água são monitorados sistema�camente, por
meio de coleta, por empresa especializada, em diferentes
pontos do reservatório e posterior envio para análise em
laboratórios especializados. Em 2014, os índices avaliados ao
longo do ano man�veram-se dentro do que está estabelecido
na legislação.

Vigilância
A área do reservatório da Usina conta com equipes de vigilância
ambiental e sociopatrimonial. A fiscalização ambiental é
realizada por meio de acordos e cooperação firmados com a
Polícia Ambiental dos estados de Santa Catarina e Rio Grande
do Sul.

Gestão de resíduos
A Usina mantém metas mais rigorosas do que os padrões
estabelecidos pela legislação para redução da concentração de
óleos e graxas nos efluentes dos poços de drenagem. Desde
2010, a lubrificação de bombas e tanques de drenagem da
Usina é realizada por meio de um sistema que u�liza água, em
vez de óleo mineral, evitando, assim, riscos de derramamentos
ou vazamentos de óleo. Além disso, a Usina controla os
efluentes dos poços de drenagem, por meio de um sistema que
separa a água do óleo gerado na casa de máquinas.

O Consórcio Machadinho adota, na área de influência da Usina
Hidrelétrica, rigorosos procedimentos para gestão dos
resíduos, tanto perigosos quanto não perigosos, gerados por
suas a�vidades. No caso dos resíduos perigosos, as ações de
acondicionamento, armazenamento interno temporário,

transporte e des�nação final obedecem às regras do
licenciamento ambiental, às normas da Organização das
Nações Unidas (ONU) e a outros requisitos legais aplicáveis.

A operadora da Usina, Tractebel Energia, adota medidas
preven�vas contra vazamentos – como u�lização de fichas de
segurança de produtos químicos, implantação de barreiras de
contenção e sinalização adequada dos veículos. Além disso,
contrata apenas empresas devidamente habilitadas e
licenciadas dentro do território nacional para o transporte de
resíduos perigosos, em um rigoroso processo de seleção de
seus fornecedores.

A gestão de resíduos não perigosos, por sua vez, tem foco na
reu�lização e na reciclagem de materiais. A inicia�va evita o
descarte inadequado, bem como a extração de mais recursos
da natureza.
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Dialogar e preparar diferentes grupos da sociedade para um futuro sustentável é primordial ao exercício da responsabilidade
socioambiental. Assim, o Consórcio Machadinho investe no desenvolvimento social das comunidades de entorno da Usina,
construindo, diariamente, um relacionamento sólido e transparente com pessoas e ins�tuições.

A fim de fortalecer a relação do empreendimento com diferentes públicos, são desenvolvidos programas e projetos sociais em
áreas consideradas prioritárias para atuação, mediante a u�lização de recursos próprios ou incen�vos de leis federais e estaduais
de apoio à cultura, ao esporte e à inclusão social.

Gestão social
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Dessa forma, a Usina gera resultados para a comunidade de entorno por meio do pagamento de impostos, da geração de
empregos, de gestão ambiental, do desenvolvimento econômico e da promoção de ações focadas em responsabilidade social. Em
parceria com órgãos públicos e en�dades de terceiro setor dos municípios da área de abrangência, o Consórcio Machadinho
promove, patrocina e apoia diversos projetos de inicia�va das comunidades.

Acionistas
Colaboradores

Comunidade
Empresas do setor elétrico

En�dades sociais e ambientais
Fornecedores
Governo

Imprensa
Ins�tuições financeiras

Stakeholders do Consórcio Machadinho
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Projetos Sociais

Ao longo de 2014, o Consórcio Machadinho desenvolveu, em parceria com os municípios e as comunidades locais, 22 projetos nas
áreas de educação, saúde sociocultural e agregação de renda. As ações estão sinte�zadas nos gráficos apresentados a seguir:
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Desenvolvimento sociocultural

O desenvolvimento sociocultural da comunidade do entorno
da Usina figura entre as metas de responsabilidade social do
empreendimento.Em 2014 foram inves�dos R$ 227 mil
distribuídos em sete projetos. Entre as ações que contaram
com a par�cipação do Consórcio destacam-se a revitalização
de espaços comunitários como, o Salão Comunitário da
Comunidade da Linha Tonial em Barracão (RS) e o Salão
Comunitário da Comunidade da Linha Alto Caçador em
Maximiliano de Almeida (RS).

Incen�vando às a�vidades culturais da área do entorno do
empreendimento, o Consórcio renovou a parceria com a
Prefeitura de Maximiliano de Almeida (RS) no projeto
Revelando novos talentos, que tem por obje�vo proporcionar a
iniciação teatral e musical a jovens da comunidade. Pela Lei
Rouanet através da Tractebel Energia, foi patrocinado a peça
Roda de Chimarrão II do grupo teatral de Machadinho (RS).

Um importante projeto sociocultural, que promoveu também
geração e agregação de renda foi o projeto de construção do
Pavilhão da Feira do Produtor de Machadinho com o obje�vo
de proporcionar um ambiente adequado para comercialização
de alimentos provenientes da agricultura familiar, este projeto
visa a geração de mais renda, viabilizando economicamente a
micro e pequena propriedade rural, absorvendo a produção
dos hor�fru�granjeiros, agroindústrias e piscicultores,
colaborando assim para desenvolvimento da agricultura
familiar e contenção do êxodo rural no município.

Destaca-se também a con�nuidade do projeto de pastagem
perene para produção de leite com a implantação da Segunda

etapa do projeto de realizado em Piratuba (SC). O Consórcio
Machadinho par�cipou com 79% do valor total do projeto. Os
produtores de leite, reduzem os custos de produção e
aumentam a renda e o lucro de sua a�vidade.

Ainda na área de geração de renda, no município de Zortéa
(SC), foi apoiado o projeto de implantação de pomar de
fru�feras. O projeto em parceria com a ASSOMAZ- Associação
de Mulheres Agricultoras de Zortéa visa o plan�o de novos
pomares a fim de mobilizar as associadas e outros agricultores
a aumentarem sua renda com a produção de frutas e a
industrialização de produtos. O Consórcio Machadinho
par�cipou com 17% do valor total do projeto.

Educação

Em 2014, o Consórcio Machadinho apoiou onze projetos
voltados à educação, para os quais foram des�nados cerca de
R$ 125 mil. Entre os projetos apoiados destaca-se o Projeto
ConheSer, em Machadinho (RS), que desenvolve a�vidades de
ensino, pesquisa e extensão com o obje�vo de conscien�zar os
estudantes das escolas municipais de Machadinho sobre a
necessidade de uma relação sustentável entre o meio
ambiente e a sociedade, bem como a valorização do município,
com um enfoque também na contenção do êxodo rural, ao
exaltar a qualidade de vida cada vez melhor presente nas
comunidades que empregam os conceitos de sustentabilidade
em suas a�vidades.

Em Maximiliano de Almeida (RS) foi apoiado o projeto Esporte
para todos, projeto de cunho social, busca desenvolver através
de a�vidades espor�vas ajudar no desenvolvimento � sico,
moral e psíquico das crianças e adolescentes do município,
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promovendo a integração e a inclusão social, além da
construção de valores afastando-os das drogas, da ociosidade e
das alienações do mundo moderno. As a�vidades são
desenvolvidas no contra turno escolar. O Consórcio
Machadinho par�cipou com 38% do valor total do projeto.

Outra ação importante na área foi a revitalização da Biblioteca
Pública Municipal Castro Alves no município de Barracão (RS).
O obje�vo do projeto foi o de manter vivo o apreço pela leitura
e pesquisa entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e
idosos, que poderão ter maior acessibilidade ao usufruir das
obras e serviços da biblioteca.

Sistema de Gestão de Projetos

Implantado o Sistema de Gestão de Projetos, o qual possibilita
a inscrição de projetos sociais através do site do Consórcio
Machadinho (h� p://www.machadinho.com.br> e acessando
o link “Cadastre seu Projeto”). Com o sistema de
cadastramento, o proponente poderá acompanhar o status do
Projeto durante todo o processo, desde a aprovação até a
prestação de contas.

Concurso de Redação

Pelo oitavo ano consecu�vo, o Consórcio Machadinho
promoveu o Concurso de Redação, voltado a alunos de 8ª série
ou 9º ano das escolas dos municípios da área de abrangência
da Usina. Entre os principais obje�vos do Concurso está o
fomento ao debate sobre questões culturais e ambientais, a
par�r da visita dos estudantes ao empreendimento.

Como forma de registrar e pres�giar todos os 23 vencedores do

Concurso de Redação, o Consórcio Machadinho lançou o livro
'Concurso de Redação do Consórcio Machadinho'. A obra que
reúne todas as redações vencedoras e fotos dos eventos de
premiação de 2007 a 2013 foi distribuída pelas escolas,
bibliotecas e prefeituras lindeiras ao empreendimento.

Em 2014, 20 escolas par�ciparam do Concurso de Redação:
dos 525 alunos que visitaram o empreendimento, 457 (87%)
enviaram seus textos. A premiação foi realizada no dia 23 de
outubro e reuniu mais de 700 pessoas no Centro de Eventos em
Piratuba (SC). Foram premiados os três primeiros colocados,
escolhidos pela comissão julgadora, a qual foi composta pelos
professores da região.
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Programa de Visitas

Lançado em 2007, o Programa de Visitas à Usina Hidrelétrica
Machadinho tem o obje�vo de aproximar a população da
Usina. É direcionado aos grupos e en�dades da população em
geral e alunos de 8ª série ou 9º ano da rede escolar dos
municípios da área de abrangência do empreendimento.

Através da visita o público conhece as instalações da Usina,
além de receber informações sobre o histórico do
empreendimento e as principais ações ambientais e sociais
desenvolvidas na região. Uma equipe de guias treinadas faz o
trabalho de acompanhamento das visitas. O agendamento das
visitas pode ser realizado através de um telefone gratuito 0800
644 0026 ou então do e-mail: visitas@machadinho.com.br.

Em 2014, a Usina recebeu 5.702 visitantes. Desde o início da
operação da Usina, em 2002, mais de 65 mil pessoas já
visitaram o empreendimento.
Escolas, empresas e en�dades representa�vas da região são
periodicamente visitadas pelos organizadores do Programa,
que reforçam o convite à visita.

As incursões realizadas pelos alunos de 8ª série ou 9º ano da
rede escolar dos municípios lindeiros são patrocinadas pelo
Consórcio Machadinho e, durante a visita, a equipe orienta os
estudantes sobre a oportunidade de par�ciparem do Concurso
de Redação.
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Centro de Atendimento à População

O Centro de Atendimento à População - CAP da Usina
Hidrelétrica Machadinho têm por obje�vo atender à
população da região, prestando informações, recebendo e
analisando os pleitos e reivindicações da população.

No ano de 2014 foram recebidas 215 solicitações tendo uma
média de 18 pleitos/mês.

Ações de comunicação

Para manter a transparência nas relações com seus públicos de
interesse, o Consórcio Machadinho investe em ferramentas
eficientes de comunicação, que incluem a manutenção de uma
Assessoria de Comunicação na área do empreendimento, onde
estão concentrados seus principais stakeholders.

A comunicação social é um veículo de comunicação entre a
usina e a comunidade, realizada através do desenvolvimento
de releases, programas de rádios, newsle� er, publicidade,
acompanhamento e divulgação de ações sociais e ambientais,
além do atendimento à imprensa regional. A comunicação
social atua em reuniões com prefeituras, de encontro de
capacitação de projetos sociais, eventos, acompanhamento do
andamento dos projetos sociais, divulgações em feiras, festas
na região e nos eventos do concurso de redação.

No ano de 2014 foram produzidos e enviados para a imprensa
67 releases, gerando 577 publicações espontâneas. Destas,
369 são em jornais impressos e 208 em sites. São divulgadas
a�vidades relacionadas aos procedimentos da Usina, meio

ambiente, projetos sociais, eventos, assuntos de u�lidade
pública e fes�vidades.

Através da Assessoria de Comunicação também são
elaborados os Programas de Rádio, denominados 'No�cias do
Consórcio Machadinho'. Estes programas são veiculados
quatro vezes por semana em 7 emissoras de rádio abrangendo
toda a comunidade da região, divulgando no�cias de u�lidade
pública e ações realizadas pelo Consórcio Machadinho.
Durante o ano de 2014 foram produzidos 104 programas de
rádio.

Gestão de pessoas

Com o obje�vo de fomentar o desenvolvimento econômico e
social da região onde atua, o Consórcio Machadinho prioriza a
u�lização da mão de obra local, que corresponde à maioria dos
colaboradores – cerca de 100%. Todas as contratações são
realizadas sob o regime CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho).

Respeito aos direitos humanos e à diversidade
As relações entre o Consórcio Machadinho e seus
colaboradores são regidas pelas diretrizes da Declaração
Universal dos Diretos do Homem, atendendo, também, a
normas, princípios e direitos recomendados pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT).

Conforme preconiza o Código de Conduta do Consórcio
Machadinho, as empresa se compromete a não u�lizar mão de
obra infan�l, bem como de cer�ficar-se de que seus
fornecedores seguem o mesmo princípio. O Código também
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Par�cipação nos resultados
Índices de produ�vidade, qualidade ou lucra�vidade ob�dos
pela empresa, além do alcance de metas individuais dos
colaboradores, formam os critérios para a Par�cipação nos
Resultados. Conforme o desempenho em relação às metas, o
valor da Par�cipação, que é repassada anualmente aos
colaboradores, pode chegar a até dois salários.

Saúde e segurança no trabalho
O Consórcio Machadinho possui como meta permanente
contribuir para a melhoria da qualidade de vida do colaborador,
incen�vando a adoção de hábitos saudáveis e ro�nas de
segurança no trabalho. Assim, planos de saúde e odontológico
são oferecidos a todos os colaboradores e estendidos a seus
dependentes. Em relação à segurança no local do trabalho, o
Consórcio desenvolve uma série de ações e programas focados
na prevenção e controle de riscos. Todos os colaboradores
recebem Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
adequados às funções que executam, além de treinamento
para o uso correto desses equipamentos. Em complemento,
instalações, máquinas e processos operacionais da Usina são
inspecionados periodicamente por uma equipe de Segurança
do Trabalho.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Usina
é composta por oito integrantes, sendo quatro representantes
da Tractebel Energia e quatro representantes de seus
colaboradores. Além de contribuir com a equipe de Segurança
do Trabalho na elaboração de mapas de risco e nas inspeções
periódicas, a Cipa promove a conscien�zação dos

colaboradores em relação à segurança. Entre os dias 28 de
julho e 01 de agosto de 2014, foi promovida a Semana Interna
de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat), com a�vidades
voltadas a todos os colaboradores, como palestras, exposição
de materiais de segurança e exames médicos.

A taxa média anual de frequência de acidentes de trabalho na
Usina foi zero – essa taxa se refere ao número de acidentes de
trabalho com afastamento por milhão de horas-homem de
exposição ao risco. Ao longo do ano, a taxa de acidentes com
afastamento foi de zero. Não foram registrados óbitos
relacionados ao trabalho.

Na sede, em Florianópolis, um colaborador é designado
anualmente para par�cipar de treinamentos na área de Saúde
e Segurança do Trabalho, comprometendo-se a disseminar
conhecimentos e orientar o cumprimento de normas que
garantam um ambiente de trabalho seguro.

Liberdade de associação e negociação cole�va
O Consórcio Machadinho mantém uma relação respeitosa e
transparente com a en�dade representa�va de seus
colaboradores, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa
Catarina (Sindaspi/SC). Questões trabalhistas são discu�das
com a en�dade, gerando acordos cole�vos que abrangem
todos os colaboradores, inclusive os não filiados ao Sindicato.
Conforme prevê a legislação, a comunicação de mudanças
operacionais que porventura ocorrerem em função dos
acordos cole�vos é de responsabilidade do Sindicato.
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