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1. Mensagem da administração 

 
O Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental e Econômico-Financeiro do Consórcio 
Machadinho – Exercício 2015 contém informações sobre o desempenho operacional e 
econômico-financeiro, bem como as ações, projetos e programas socioambientais 
desenvolvidos pelo empreendimento. 
 
A Usina Hidrelétrica Machadinho Carlos Ermírio de Moraes trabalhou, ao longo de 2015, ao lado 
da comunidade, dos colaboradores e dos demais públicos com os quais se relaciona para o 
desenvolvimento sustentável da região onde está inserida. 
 
Estamos certos de que essa articulação só é possível devido à credibilidade alcançada pela Usina 
junto aos diversos públicos com os quais interage. A adesão crescente da comunidade local a 
práticas sustentáveis se deve, principalmente, à postura adotada pelos acionistas do 
empreendimento em relação ao equilíbrio entre crescimento econômico, conservação 
ambiental e responsabilidade social. 
 
Formatamos 22 projetos com as comunidades lindeiras, buscando atender às demandas 
prioritárias da comunidade, tendo como maior objetivo a melhoria das condições de vida das 
pessoas. 
 
A UHE Machadinho - Carlos Ermírio de Moraes gerou 6.971 GWh, segunda maior geração desde 
a entrada em operação e 3% superior ao registrado em 2014. 
  
À medida que avançamos nas conquistas operacionais, buscamos conferir ainda mais qualidade 
às práticas focadas em conservação ambiental. Esse esforço foi reconhecido pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que em outubro 
expediu o Parecer Técnico 02023/2015-81 NLA/RS/IBAMA onde fez a Análise do Relatório Anual 
das Atividades da Usina referente ao ano de 2014 e o status do cumprimento das Condicionantes 
da LO 160/2001 – 2ª Renovação, emitida em 25/07/2014, atestando que estamos atendendo 
todas as exigências constantes nas assertivas. 
 
Destacamos também que o IBAMA acatou todas as propostas encaminhadas pelo Consórcio 
visando à diminuição de escopo de alguns programas em função dos resultados já alcançados. 
 
O Consórcio Machadinho agradece o apoio de todos os que contribuem para o sucesso do 
empreendimento e das iniciativas que o envolvem.  Aliados a comunidade, colaboradores e 
parceiros, e com o apoio dos nossos acionistas, continuaremos a construir essa história de 
sucesso. 
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2. Empresa 

 
Consórcio 
 
Criado em 1997, o Consórcio Machadinho é 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. As Consorciadas são as detentoras da 
concessão para exploração comercial da Usina Hidrelétrica Machadinho - Carlos Ermírio de 
Moraes, o Consórcio é responsável por todos os investimentos relacionados à implantação e 
manutenção da Usina até 2032, podendo este prazo ser renovado. 
 
Usina 
 
A Usina está localizada na divisa dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, entre os 
municípios de Piratuba (SC) e Maximiliano de Almeida (RS). O empreendimento começou a 
operar em 16 de fevereiro de 2002, utilizando o potencial hidrelétrico do Rio Pelotas, principal 
afluente do Rio Uruguai, que forma uma das maiores bacias hidrográficas do Sul do Brasil. 
 
Com três unidades geradoras de 380MW, a UHE Machadinho tem potência instalada de 
1.140MW, o que corresponde à cerca de 37% da demanda de energia do estado de Santa 
Catarina ou 23% do total consumido pelo estado do Rio Grande do Sul. Comparada a outros 
empreendimentos do setor, a capacidade de geração da UHE Machadinho é considerada 
elevada em relação à área de seu reservatório, que tem 500 quilômetros de perímetro e 
abrange, além de Piratuba e Maximiliano de Almeida, outros oito municípios: Capinzal, Zortéa, 
Celso Ramos, Campos Novos e Anita Garibaldi, em Santa Catarina, e Machadinho, Barracão e 
Pinhal da Serra, no Rio Grande do Sul. 
 
Considerada um marco na história das hidrelétricas brasileiras, sua construção foi resultado do 
esforço conjunto de acionistas, dos parceiros em todas as fases do empreendimento, dos 
governantes e de uma equipe de profissionais que possibilitou sua construção em tempo 
recorde, com uma antecipação de 17 meses em relação ao cronograma original. 
 
A Usina é operada pela Tractebel Energia, empresa líder do Consórcio Machadinho e 
responsável pela operação e manutenção da Usina, cabendo-lhe a representação junto aos 
órgãos governamentais.   
 

Localização: 
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Histórico 
 

O Consórcio Machadinho foi constituído 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. 
 

 
Valores 
 

As Empresas adotam os seguintes valores na administração corporativa como balizadores da 
gestão, das decisões e posicionamentos junto a todas as partes relacionadas.  
 

Ética 
 

As Empresas deverão agir sempre de forma íntegra, justa e correta em relação aos 
colaboradores, fornecedores, investidores, governos, às comunidades locais e à sociedade em 
geral.  
 

Responsabilidade 
 

As Empresas são responsáveis pelo comportamento e pelas ações e resultados alcançados.  
 

Meio Ambiente 
 

As Empresas atuarão com responsabilidade e zelo em relação ao meio ambiente. 
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Saúde e Segurança 
 

Os Colaboradores das Empresas e os prestadores de serviços deverão cumprir todos os 
procedimentos de saúde e segurança. 
 
Qualidade  
 

As Empresas e prestadores de serviço deverão garantir que os serviços prestados serão de 
excelência setorial e pautados pela busca de qualidade, adequada relação custo-benefício, 
confiabilidade técnica e financeira, bem como assegurar a integridade na condução de 
negociações. 
 
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 investimentos relacionados à implantação e manutenção de 
uma Usina, não é o efetivo proprietário do empreendimento – tem apenas a concessão da União 
para explorá-lo. 
 

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 constituíram uma empresa de 
propósito específico, a Machadinho Energética S.A. (MAESA), voltada à tomada de empréstimos 
financeiros para a realização da obra. Em fevereiro de 2013, os financiamentos foram todos 
quitados. Assim, a empresa foi extinta e os avos transferidos aos acionistas, de acordo com o 
percentual de suas participações. 

 
Participação dos acionistas no Consórcio Machadinho e na concessão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ética e transparência pautam as ações do Consórcio Machadinho e, por consequência, são 
valores que permeiam as operações da Usina. Dessa forma, as atividades desenvolvidas têm 
como base o compartilhamento de decisões e a busca continua por eficiência na gestão do 
empreendimento. 
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3. Responsabilidade com partes interessadas 

 
O Consorcio Machadinho relaciona-se com partes interessadas pautado no seu Código de 
Conduta Empresarial (CCE), que visa regular como os colaboradores devem enfrentar diversas 
situações no dia a dia, quando da realização dos serviços, tendo como referência os Valores e 
Conduta praticado. Além disso, objetiva explicitar os seguintes pontos principais: (i) definir as 
práticas comportamentais que se espera sejam adotadas em relação às Empresas; (ii) 
estabelecer valores e normas de conduta para que todos os Colaboradores e prestadores de 
serviço possam compreendê-los, respeitá-los e praticá-los; (iii) servir de referência para as 
atitudes e o comportamento de cada Colaborador; (iv) contribuir para que os Colaboradores 
atuem de maneira correta, justa, respeitosa em relação às Empresas, as comunidades, aos 
fornecedores e ao meio ambiente. 
 
Conduta em Relação ao Poder Público  
 
A Empresa atuará sempre em observância ao estabelecido na legislação e agindo de forma 
íntegra. Entretanto, considera legítimo contestar através de ações administrativas ou jurídicas, 
nos fóruns pertinentes, aquelas medidas legais ou fiscais que sejam consideradas incorretas, 
discriminatórias ou abusivas.  
 
A Empresa se manifestará formalmente a todas as esferas de governo, incluindo órgãos públicos 
municipais, estaduais ou federais, sempre por escrito, mediante protocolo, com a devida 
orientação da Assessoria Jurídica. 
 
O relacionamento dos Colaboradores com autoridades, políticos e agentes públicos deve se 
pautar através de atitudes profissionais e corretas. Qualquer forma de pressão ou solicitação de 
agentes públicos, que não corresponda a essa definição, deve ser refutada e imediatamente 
comunicada à direção da Empresa. 
 
O Colaborador não deve utilizar o nome da Empresa no trato de assuntos pessoais de qualquer 
natureza no seu relacionamento com as autoridades, fornecedores, órgãos públicos, etc. 
 
Conduta em Relação aos Colaboradores  
 
A Empresa oferecerá oportunidades iguais a todos os Colaboradores respeitando a diversidade 
humana, sem discriminação de raça, faixa etária, sexo, deficiência física, credo, religião, crenças, 
convicção política, nacionalidade, estado civil, orientação sexual, cargo, função ou qualquer 
outra.  
 
A Empresa deverá criar condições laborais adequadas aos Colaboradores de forma a buscar o 
melhor desempenho das atividades desenvolvidas, visando valorizar seu patrimônio humano e 
otimizar o retorno aos Investidores. 
 
A Empresa tratará com respeito e atenção todo Colaborador, independentemente de sua 
função, posição, cargo ou salário, sendo a ele oferecidas condições para o desenvolvimento 
pessoal e profissional. 
 
A Empresa adotará para a progressão profissional do Colaborador o seu desempenho individual, 
talento, comprometimento com os Valores, dedicação e envolvimento.  

 
A Empresa incentiva os Colaboradores a praticar o respeito e a colaboração entre os 
profissionais, de modo a criar um ambiente interno favorável para atingir os Valores.  
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Conduta quanto à Transparência 
 
A Empresa fornecerá periodicamente informações claras sobre as atividades, as realizações, as 
políticas e o desempenho. 
 
Conduta quanto à Participação Política e Sindical 
 
A Empresa respeitará o direito individual dos colaboradores de se envolverem em assuntos 
cívicos e participarem do processo político, desde que o façam individualmente, fora do 
ambiente de trabalho e das horas de expediente, sem envolver o nome, recursos, espaço e 
imagem da Empresa. O colaborador deve tornar claro que as manifestações são suas e não da 
Empresa. 
 
Não é permitido ao colaborador realizar, em nome da Empresa, qualquer contribuição em valor, 
bens ou serviços para campanhas ou causas políticas, exceto mediante deliberação formal e 
prévia do Conselho de Administração ou Conselho Plenário, conforme o caso. Qualquer 
contribuição, quando autorizada, se fará dentro da legislação vigente. 
 
A Empresa respeitará a livre associação de seus colaboradores, reconhecendo a 
representatividade das entidades sindicais e não praticarão qualquer tipo de discriminação aos 
profissionais sindicalizados. 
 
Conduta quanto à Comunidade e ao Meio Ambiente 
 
A Empresa conviverá de forma harmoniosa com as comunidades lindeiras ao reservatório da 
Usina, respeitando as pessoas, suas tradições, seus valores e o Meio Ambiente, buscando 
colaborar no desenvolvimento local. 
 
A Empresa realizará suas atividades em obediência à legislação e às normas ambientais, 
buscando o melhor uso dos recursos naturais, de preservação da natureza e da biodiversidade. 
Para isso, a Usina deve manter a certificação da ISO 9001 – Gestão da Qualidade e da ISO 14001 
– Gestão Ambiental, e implantar a certificação normativa referente à saúde e segurança do 
trabalho.  
 
A participação dos colaboradores em entidades de caráter social, cultural ou beneficente que 
tenham reconhecimento público, feita em caráter individual e voluntário, é vista como uma 
contribuição importante à sociedade e ao país, desde que não afete a atividade e o trabalho 
regular na Empresa. 
 
Conduta Pessoal dos Colaboradores  
 
O Colaborador que praticar atos de intimidação, ofensa ou agressão no exercício da função, seja 
contra colegas de trabalho ou pessoas que não estejam ligadas diretamente à Empresa (clientes, 
fornecedores, consumidores, autoridades, integrantes da comunidade, entre outros) serão 
punidos de acordo com a legislação e as normas internas das Empresas. 
 

O colaborador deve evitar atividades e relações pessoais que conflitem com os interesses da 
Empresa. Em caso de dúvida sobre a existência de conflito de interesses, o colaborador deverá 
consultar o seu superior imediato ou a Diretoria. 
 

O colaborador só pode aceitar cargo ou função em outras empresas ou entidades nas seguintes 
situações: (i) essa condição esteja prevista no contrato do colaborador, e/ou (ii) receba prévia 
autorização da Diretoria ou do Conselho, conforme o caso.  
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O colaborador deverá informar previa e formalmente a seu superior hierárquico quando 
qualquer empresa de sua propriedade, de seus familiares ou de pessoas de seu relacionamento 
próximo estiver se habilitando para prestar serviços ou fornecer produtos para a Empresa ou 
qualquer uma delas.  
 
O colaborador poderá indicar parentes e amigos para eventuais vagas na Empresa, cabendo às 
áreas responsáveis decidir pela seleção e contratação, inadmitidas, em qualquer caso, pressões 
para admissões, demissões ou promoções. 
 
O colaborador deverá submeter a aprovação de despesas de viagem e de outras despesas 
reembolsáveis, no mínimo, por seu superior hierárquico imediato, respeitadas as normas 
internas aplicáveis. 
 
Conduta referente a Confiança e Obrigação de Sigilo  
 
Os colaboradores têm obrigação de manter sigilo de informações recebidas das Empresas, dos 
investidores e dos parceiros de negócios. A confiança é uma das bases do relacionamento entre 
as partes. 
 
O colaborador que prestar declarações falsas, caluniosas ou mal-intencionadas sobre colegas, 
sobre a Empresa, seus negócios, parceiros, fornecedores ou clientes estará sujeito a sanções 
administrativas, trabalhistas ou penais. 
 
O colaborador que tiver conhecimento de informações privilegiadas e que não são públicas tem 
o dever de mantê-las confidenciais, mesmo se deixar a Empresa. O uso de informações 
privilegiadas em benefício pessoal ou de terceiros é crime, sujeito a sanções trabalhistas e 
penais. 
 
Conduta em relação aos Veículos de Comunicação 
 
Apenas os Diretores estão autorizados a dar informações em nome da Empresa aos veículos de 
comunicação e devem fazê-lo de forma precisa, objetiva e adequada, e em sintonia com a área 
de comunicação.  
 
No caso de o colaborador ser procurado por algum veículo de comunicação para dar 
informações, escrever artigos ou dar entrevistas e declarações em nome da Empresa, deve 
informar de imediato ao seu superior para a devida orientação e, se for o caso, receber 
autorização da Diretoria. 
 
É vedado ao colaborador realizar contato com a imprensa ou qualquer tipo de mídia em nome 
da Empresa, a não ser que esteja previamente autorizado. 
 
Conduta quanto ao Uso de Bens da Empresa 
 
Os bens, equipamentos e instalações da Empresa destinam-se ao uso exclusivo de suas 
operações e não podem ser utilizados pelos colaboradores para fins particulares. O colaborador 
tem a responsabilidade pelo correto uso e guarda dos bens da Empresa aos quais tenha acesso 
em decorrência de seu trabalho (equipamentos, instalações, informações técnicas, programas 
de computador, modelos financeiros, documentos de trabalho, entre outros). 
O colaborador não pode se apropriar ou utilizar indevidamente qualquer desses bens, incluindo 
sua cópia, alienar ou distribuir a terceiros, sob pena de aplicação de sanções trabalhistas e/ou 
penais.  
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O colaborador pode utilizar os equipamentos e meios de comunicação da Empresa (telefone, e-
mail, internet, Messenger e outros) para comunicados e contatos pessoais, desde que estes se 
limitem ao estritamente necessário, não prejudiquem o andamento dos trabalhos e tenham 
conteúdo lícito. No caso de ligações interurbanas ou internacionais o colaborador deve obter a 
aprovação prévia da chefia imediata.   
 
O colaborador não deve possibilitar o acesso de pessoas não autorizadas aos sistemas 
informatizados da Empresa pela cessão de sua senha pessoal, cuja guarda é de responsabilidade 
do colaborador. 
 
Não é permitido ao colaborador copiar softwares protegidos por direitos autorais, 
desenvolvidos internamente e/ou por contratos de licenciamento, a menos que o detentor dos 
direitos autorais ou da licença outorgue, especificamente, permissão para tanto. Da mesma 
forma, é proibida a instalação, nos computadores da Empresa, de programas ou aplicativos que 
não tenham sido autorizados pelas áreas de Tecnologia da Informação competentes. 
 
Conduta quanto à Saúde e Segurança 
 
Serão asseguradas aos colaboradores boas condições de saúde e de segurança no ambiente de 
trabalho de forma a se afastar os riscos de acidentes e se obter o menor risco possível no 
desempenho das funções e atividades. 
 
As informações relativas à saúde, à segurança e ao meio ambiente que possam impactar 
Colaboradores, comunidades ou o próprio meio ambiente serão tratadas de forma 
transparente.  
 
Os colaboradores deverão respeitar estritamente as normas legais e as normas internas das 
Empresas relativas à saúde e segurança. 
 
Os colaboradores devem se reportar imediatamente à Diretoria em caso de situações de 
emergência, como acidentes ambientais ou do trabalho, e tratá-las de maneira responsável de 
forma a informar às autoridades e às comunidades lindeiras, quando for o caso. 
 
Conduta quanto aos Registros Contábeis 
 
Pagamento 
 
Os colaboradores devem efetuar todo o pagamento e cumprir compromisso desde que 
respaldado por documentação legal e mediante a prévia autorização do nível hierárquico 
competente.   
 

Os colaboradores devem fazer pronta e corretamente o registro contábil de todas as transações 
financeiras e comerciais nos livros da Empresa, de acordo com o que determina a legislação, as 
normas tributárias e as regras internas, com base em documentação correta e legítima. 
 
Conduta quanto à Propriedade Intelectual 
 
Qualquer trabalho ou atividade exercido em nome da Empresa, ou com a utilização de seu nome 
ou instalações, deve ter aprovação prévia por escrito do Diretor ou Diretor Geral, conforme o 
caso. 
 

O resultado do trabalho de natureza intelectual desenvolvido por Colaboradores nas Empresas 
será de propriedade exclusiva destas. 
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Conduta quanto a Brindes, Prêmios e Presentes 
 
O colaborador não pode aceitar presentes ou vantagens em seu nome ou no de sua família, que 
caracterizem comprometimento de sua situação profissional e dos objetivos da Empresa. 
Entretanto, o colaborador poderá aceitar presentes, mas limitado a brindes sem grande valor, 
identificados com a marca de quem presenteia e que não sejam vistos como forma de influenciar 
qualquer decisão sua a respeito de negócios com a Sociedade. Presentes que não se enquadrem 
nessa definição devem ser recusados. 
 
Caso o colaborador receba convite para participar de evento e existir real oportunidade de 
desenvolvimento de contato comercial ou aprimoramento profissional, com pagamento de 
despesas de viagem, refeição, transporte, estadia, custeadas por prestador de serviço, órgãos 
públicos e outros deve comunicar ao superior imediato ou ao diretor, para avaliação e, se for o 
caso, aprovação formal. Entretanto, em nenhuma circunstância, independentemente do valor, 
o colaborador poderá receber dinheiro para pagamento das despesas supracitadas. 
 
Os objetos recebidos a título de prêmio, presentes e brindes que representem, direta ou 
indiretamente, distinção ou homenagem à Empresa ou a suas atividades devem ser guardados 
e zelados com o devido cuidado. 
 
Condutas Inaceitáveis 
 
Não é permitido o assédio moral ou sexual que são consideradas práticas inadmissíveis e não 
toleradas no ambiente de trabalho. 
 
Não é permitido, de forma alguma, no ambiente de trabalho: (i) ingestão de bebidas alcoólicas; 
(ii) uso e porte de drogas ou armas; e (iii) entrada e permanência na Empresa em estado alterado 
pelo uso dessas substâncias, ainda que ingeridas fora do ambiente de trabalho. A ocorrência de 
qualquer situação aqui prevista será considerada infração grave, sujeita às sanções trabalhistas 
e penais. 
 
Não é permitido o uso de armas no ambiente de trabalho, exceto para profissionais 
expressamente autorizados pela Empresa e habilitados de acordo com as regras legais 
aplicáveis. 
 
Não é permitida, sob nenhum pretexto, a utilização de trabalho infantil e as Empresas deverão 
se certificar de que seus fornecedores seguem o mesmo princípio.  
 
Não é permitido ao colaborador utilizar o nome da Empresa no trato de assuntos pessoais de 
qualquer natureza no seu relacionamento com autoridades, fornecedores, órgãos públicos e 
outras pessoas ou entidades. 
 
Não é permitido ao colaborador transmitir pela internet ou por outra forma, utilizando 
equipamentos e instalações da Empresa, informações ofensivas, agressivas, pornográficas, 
posicionamentos políticos, religiosos, correntes de arrecadação de recursos ou outras 
informações e dados similares. 
 
Não é permitido ao colaborador fazer acordos financeiros ou de outra natureza não usuais com 
fornecedores, autoridades públicas e entidades privadas, tais como super ou subfaturamento, 
promessas de contribuições indevidas ou outros acordos similares. 
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4. Indicadores de desempenho operacional e de produtividade 

 
Geração 
 
Quanto ao desempenho operacional, em função de um regime de chuvas favorável, foram 
produzidos 6.971,280 GWh, segunda maior geração desde a entrada em operação da Usina em 
2002 e um incremento de 2,5 % em relação a 2014. O FID (Fator de Índice de Disponibilidade) 
está 14% acima do previsto, nos propiciando o conforto de dispormos de uma folga de 211 dias 
em caso de indisponibilidade total da Usina, sem sofrermos penalização. 
 
Operação e Manutenção 
 
Importantes trabalhos foram realizados ao longo de 2015, destacando-se a recuperação da calha 
do vertedouro, a contenção do abaulamento dique do 2, o estudo junto ao CEPEL para 
monitoramento de descargas parciais da subestação isolada a gás, e o combate ao Mexilhão 
Dourado. 
 
Histórico de energia gerada UHE Machadinho (GWh) 
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Geração média mensal - UHE Machadinho em 2015 (Mwh) 
 

 
 
Taxa de Falha 
 
Em 2015, a taxa de falha da Usina foi de 3,45%, valor acima da meta, fixada em 1,1%. O resultado 
acima da meta foi devido a uma ocorrência na Usina relacionada com a presença do molusco 
Mexilhão Dourado, gerando Indisponibilidade de máquinas. 
 
 
Histórico de taxa de falhas UHE Machadinho (%) 
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Disponibilidade 
 
O índice de disponibilidade ficou ligeiramente abaixo da meta prevista em função da presença 
do Mexilhão Dourado. 
 
Disponibilidade interna (%) 
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5. Dimensão governança corporativa 

 
Consórcio Machadinho 
 

O órgão máximo de administração no Consórcio Machadinho é o Comitê Gestor, composto por 
Conselho Plenário e Diretoria Executiva. Formado por um representante de cada Empresa 
consorciada – e seus respectivos suplentes –, o Conselho Plenário tem a atribuição de definir 
políticas 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. Os membros são eleitos para mandato de dois anos, 
sendo permitida a recondução aos cargos. Em 2015, houve eleição do Conselho Plenário e 
ocorreram algumas alterações em sua composição. 
 
A Diretoria Executiva 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 permitida 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 ética, 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 ético, visando uma 
inserção regional duradoura, harmônica e que atenda a toda legislação aplicável. 
 
 

Diretoria do Consórcio Machadinho 
(Em 31 de dezembro de 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome

Carlos Alberto 
Bezerra de 

Miranda

Raul Almeida 
Cadena

Rogério 
Gonçalves 

Pizeta 

José Carlos 
Cauduro
Minuzzo 

Cargo

Diretor Geral

Diretor

Diretor

Diretor

Indicação

Demais 
Consorciadas

Demais 
Consorciadas

Demais 
Consorciadas

Tractebel 
Energia
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Conselho Plenário do Consórcio Machadinho 
 

(Em 31 de dezembro de 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA

Tractebel Energia 
S.A.

Companhia 
Brasileira de 

Alumínio 

Alcoa Alumínio 
S.A

Vale S.A.

Votorantim 
Cimentos S.A.

Intercement 
Brasil S.A.

Cia Estadual de 
Geração e Trans.  
Energia Elétrica –

CEEE-GT

DME Distribuição 
S.A. – DMED

NOME

Manoel Arlindo 
Zaroni Torres

Fábio Rogério 
Zanfelice

Dario Almeida 
Albagli

Glauco Vinícius 
de Oliveira 
Gonçalves

Fábio Rogério 
Zanfelice

Rubens Prado 
Valentin Júnior

Paulo de Tarso 
Gaspar Pinheiro 

Machado 

Marcos Rogério 
Alvim 

TITULAÇÃO

Presidente do 
Conselho

Conselheiro  
Efetivo

Conselheiro  
Efetivo

Conselheiro  
Efetivo

Conselheiro  
Efetivo

Conselheiro  
Efetivo

Conselheiro  
Efetivo

Conselheiro  
Efetivo

CONSELHEIRO 
SUPLENTE

José Carlos 
Cauduro Minuzzo

Raul Almeida  
Cadena

Carlos Eduardo 
Mahfuz

Sandro Deivis dos 
Santos

Conselheiro  
Efetivo

Otávio Freitas 
Ferreira

Antônio Augusto 
Grillo Elesbão

Luis Carlos dos 
Santos
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6. Dimensão econômico-financeira 

 
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 
2015, o Consórcio realizou despesas no valor de R$ 92,2 milhões. 
 
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH) 
 
A legislação brasileira determina que as concessionárias destinem recursos à Compensação 
Financeira pela Utilização 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 partir de um determinado corpo hídrico. 
 
Por utilizar o potencial hidráulico do Rio Pelotas, a UHE Machadinho - Carlos Ermírio de Moraes 
destinou à CFURH, somente em 2015, um total de R$ 39 milhões. Desse montante, cerca de R$ 
15,6 milhões foram repassados aos municípios da área de abrangência, outros R$ 15,6 milhões 
aos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e R$ 7,7 milhões a órgãos do Governo Federal.  
 
Ganho de Energia 
 
Além dos municípios abrangidos pela Usina, alguns municípios recebem a CFURH em função do 
ganho de energia* proporcionado com a entrada em operação das Usinas a montante da UHE 
Machadinho.   

 
Valores repassados pela Usina à União, Estados e Municípios (em R$) 

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

DESTINAÇÃO

Órgãos do 
Governo 
Federal 

Estado do Rio 
Grande do Sul

Municípios do 
Rio Grande do 

Sul

Estado de 
Santa 

Catarina

Municípios de 
Santa 

Catarina

Total em 2015

39.047.070

7.734.144 

8.180.245 

8.180.245 

7.476.217 

7.476.217 

Total desde 2002

290.719.590 

58.143.918 

60.972.181 

60.972.181 

55.315.654 

55.315.654 

Total atualizado pelo 
IGP-M até dezembro 

2015                   
344.755.306 

68.951.061 

72.305.010 

72.305.010 

65.597.112 

65.597.112 

http://www.machadinho.com.br/
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Valores repassados pela Usina aos municípios do Rio Grande do Sul (em R$) 

 

 
 

Valores repassados pela Usina aos municípios do Rio Grande do Sul (em R$) 
 

Ganho de Energia (municípios que não fazem parte da AID) 
 
 

 
 

 
 

Municípios

Barracão

Machadinho

Maximiliano 
de Almeida

Pinhal da 
Serra

Total em 2015

1.758.510 

4.196.548 

1.322.114 

497.246 

Total desde 2002

13.366.455

31.898.012

10.049.405

3.305.514

Total atualizado 
pelo IGP-M até 
dezembro 2015

15.850.863

37.826.859

11.917.276

3.919.906

Municípios

Bom Jesus

Esmeralda

Vacaria

Total em 2015

19.518 

138.285 

248.020 

Total desde 2002

113.161

801.718

1.437.913

Total atualizado 
pelo IGP-M até 
dezembro 2015

134.194

950.732

1.705.176
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Valores repassados pela Usina aos municípios de Santa Catarina (em R$) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municípios

Anita 
Garibaldi

Campos 
Novos

Capinzal

Celso Ramos

Piratuba

Zortéa

Total em 2015

477.743 

471.110 

1.104.052 

1.274.646 

1.940.325 

1.749.046 

Total desde 2002

3.031.098

3.534.915,26

8.391.915

9.657.278

14.748.434

13.294.521

Total atualizado 
pelo IGP-M até 
dezembro 2015

3.594.484

4.191.945

9.951.711

11.452.266

17.489.709

15.765.558
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Valores repassados pela Usina aos municípios de Santa Catarina (em R$) 
 

Ganho de Energia (municípios que não fazem parte da AID) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municípios

Campo Belo 
do Sul

Capão Alto

Cerro 
Negro

Lages

Abdon 
Batista

Total em 2015

126.349 

140.934 

160.525 

11.873 

19.609 

Total desde 2002

732.516

817.076

930.653

68.837

108.406

Total atualizado 
pelo IGP-M até 
dezembro 2015

868.668

968.941

1.103.633

81.632

128.555
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7. Dimensão social e setorial 

 
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 instituições.  
 
A consciência corporativa quanto à responsabilidade socioambiental é fator estratégico para a 
perpetuidade dos negócios e direciona o Consórcio Machadinho a contribuir para o 
desenvolvimento das comunidades com as quais interage.  
 
Com o intuito de fortalecer a relação do empreendimento com diferentes públicos, são 
desenvolvidos programas e projetos sociais em áreas consideradas prioritárias para atuação, 
mediante à utilização de recursos próprios ou incentivos de leis federais e estaduais de apoio à 
cultura, ao esporte e à inclusão social.  
 
Dessa forma, a Usina Hidrelétrica Machadinho 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 entidades de terceiro setor dos municípios da área de 
abrangência, o Consórcio Machadinho promove, patrocina e apoia diversos projetos de 
iniciativa das comunidades. 
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8. Indicadores sociais internos 

 
Gestão de Pessoas 
 

Em 2015, quatro colaboradores próprios integravam o quadro de funcionários do Consórcio 
Machadinho, complementado por 32 colaboradores da Tractebel Energia lotados na Usina e 110 
profissionais ligados a empresas prestadoras de serviços. 
 
Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico e social da região onde atua, o 
Consórcio Machadinho prioriza a utilização 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). 
 
Conforme preconiza o Código de Conduta do Consórcio Machadinho, a Empresa se compromete 
a não utilizar mão de obra infantil, bem como de certificar-se de que seus fornecedores seguem 
o mesmo princípio. O Código também prevê que as empresas ofereçam oportunidades iguais a 
todos os colaboradores, respeitando a diversidade humana. 
 
Participação nos Resultados 
 

Índices de produtividade, qualidade ou lucratividade obtidos pela empresa, além do alcance de 
metas individuais dos colaboradores, formam os critérios para a Participação nos Resultados. 
Conforme o desempenho em relação às metas, o valor da Participação, que é repassada 
anualmente aos colaboradores, podendo 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, incentivando a adoção de hábitos saudáveis e rotinas 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, a responsabilidade é da Tractebel Energia, 
operadora da Usina, que 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 que quatro são representantes do empregador e quatro representantes dos empregados. 
Além de contribuir com a equipe de Segurança do Trabalho na elaboração de mapas de risco e 
nas inspeções periódicas, a CIPA promove a conscientização em relação à segurança. 
 
Entre os dias 22 e 26 de julho de 2015, foi promovida a XIII Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (SIPAT), com atividades voltadas a todos os colaboradores, como 
palestras e exposição de materiais de segurança.   
 
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 zero. Não foram 
registrados óbitos relacionados ao trabalho. 
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Em 2015, foi implantado o Programa de Performance Humana na Usina, que tem como objetivo 
a busca pela excelência operacional das nossas equipes, fomentando os valores “Criação de 
Valor" e "Profissionalismo“, em especial no que se refere às questões de segurança, 
procedimentos e comportamentos. 
 
O Consórcio Machadinho não possui Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (SESMT) em razão da quantidade de funcionários em seu quadro atual 
(4), entretanto faz acompanhamento regular das questões relacionadas à saúde, segurança e 
medicina do trabalho dos empregados da Tractebel e terceirizados, preenchendo todos os 
requisitos legais e normativos ligados a esse assunto.  
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9. Indicadores sociais externos 

 
Clientes 
 
Os clientes do Consorcio Machadinho são as suas Consorciadas uma vez que a energia produzida 
pela Usina é entregue as mesmas na barra da subestação que está na rede básica de 
transmissão. A utilização e comercialização da energia produzida é feita diretamente por cada 
Consorciada que são autoprodutores e produtores independentes, sem intermediação do 
Consórcio. 
 
Fornecedores 
 
Os fornecedores deverão conhecer e ter atuação compatível com os valores e com as demais 
regras do Código de Conduta Empresarial do Consórcio Machadinho.  
 
A Empresa poderá encerrar uma relação de negócio com um fornecedor sempre que houver 
prejuízo de seus interesses ou desconsideração, pelo fornecedor, de questões legais, tributárias, 
de meio ambiente e de saúde e segurança no trabalho. 
 
Os fornecedores devem cumprir todos os procedimentos de saúde, segurança e meio ambiente 
definidos para suas atividades. 
 
 
Comunidade 
 
O Consórcio Machadinho investe no desenvolvimento social das comunidades de entorno da 
Usina, construindo, diariamente, um relacionamento sólido e transparente com pessoas e 
instituições. 
 
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 
utilização de recursos próprios ou incentivos de leis federais e estaduais de apoio à cultura, ao 
esporte e à inclusão social. 
 
Dessa forma, a Usina gera resultados para a comunidade do 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 
entidades de terceiro setor dos municípios da área de abrangência, o Consórcio Machadinho 
promove, patrocina e apoia diversos projetos de iniciativa das comunidades. 
 
Projetos Sociais 
 
Ao longo de 2015, o Consórcio Machadinho desenvolveu, em parceria com os municípios e as 
comunidades locais, 22 projetos nas áreas de educação, saúde, segurança, sociocultural e 
agregação de renda. As ações estão sintetizadas nos gráficos apresentados a seguir: 
 
 
 
 



Relatório de Sustentabilidade 2015 

Página 25 de 34 

  

Distribuição dos projetos por município e valores investidos por área de aplicação 
 
 

 
 
Desenvolvimento sociocultural 
 
O desenvolvimento sociocultural da comunidade do entorno da Usina figura entre as metas de 
responsabilidade social do empreendimento. Em 2015 foram investidos R$ 228 mil distribuídos 
em doze projetos.  Entre as ações que contaram com a participação do Consórcio destacam-se 
a revitalização do espaço comunitário da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, através da 
reforma dos banheiros e cobertura do centro comunitário que fica no município de Machadinho 
(RS). 
 
Incentivando às atividades culturais da área do entorno do empreendimento, o Consórcio 
firmou parceria com a Prefeitura de Zortéa (SC) no projeto Natal Sustentável, que tem por 
objetivo a conscientização da preservação do meio ambiente transformando o lixo em arte 
decorativa. Projeto de implantação do Horto Municipal de Zortéa (SC), contemplando a 
construção de um pavilhão de apoio, cercamento da área com sistema de irrigação e canteiros. 
O projeto tem parceria com o Município de Zortéa, Epagri e Instituto Vianei, o qual fornecerá as 
mudas de árvores nativas que serão distribuídas para os agricultores do município, para o plano 
em áreas degradadas e também para a recomposição de matas ciliares. As mudas são 
certificadas, e possibilitará a geração renda aos agricultores com os créditos de carbono. 
 
Agregação de Renda 
 
Promover projetos que gerem renda à comunidade e incentivo à cadeia produtiva conservando 
o meio ambiente, com esse objetivo o Consórcio Machadinho investiu juntamente com seus 
parceiros, em 2015, mais de 405 mil reais em três projetos voltados à agregação de renda. 
  
Entre os projetos apoiados, destaca-se a construção da Casa Colonial em Ipira (SC), com o 
objetivo construir e mobiliar um ponto de venda para comercialização de produtos provenientes 
da agricultura familiar, proporcionando para os cooperados um local de revenda de suas 
mercadorias, gerando emprego e renda para que as famílias possam se manter com qualidade 
de vida na área rural. 
 
Com o objetivo de agregar renda e também conservar o meio ambiente através da produção do 
mel, o Projeto de Criação de Abelhas sem ferrão está sendo desenvolvido nas áreas do projeto 
nascentes, no município de Machadinho (RS) junto aos produtores de erva mate associados à 
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Apromate. O projeto conta com o apoio da EMBRAPA Florestas (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária) e da EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), as abelhas 
auxiliarão na polinização das plantas melhorando assim o desenvolvimento de atividades dos 
agricultores da região. Pouco conhecidas pela maioria das pessoas, as abelhas sem ferrão, são 
nativas, além de produzirem mel, desempenham um papel fundamental como polinizadores, 
garantindo a sobrevivência de plantas nativas e cultivadas. 
 
Destaca-se também a continuidade do projeto de pastagem perene para produção de leite   
realizado no município de Piratuba (SC) que está em seu terceiro ano. O Consórcio Machadinho 
participou com 32% do valor total do projeto. Com a implantação do Sistema Voisin nas 
propriedades, houve um aumento de mais de 30% da renda dos produtores. 
 
Educação 
 
Em 2015, o Consórcio Machadinho apoiou cinco projetos voltados à educação, para os quais 
foram destinados cerca de R$ 208 mil. Entre os projetos apoiados destaca-se o Projeto utilizando 
a água com sustentabilidade desenvolvido no município de Capinzal (SC), visa reaproveitar a 
água da chuva que cai no telhado do ginásio de esportes para ser utilizada na limpeza e na 
irrigação dos jardins e horta da escola, bem como a substituição das torneiras convencionais 
pelas de fecho automático visando também a economia de água tratada. Por intermédio da 
educação ambiental, são desenvolvidas atividades de conscientização abordando sobre 
importância do não desperdício e do reaproveitamento da água. 
 
Aliado à educação, o esporte foi destaque no ano de 2015. Ao todo, três projetos ligados ao 
esporte foram desenvolvidos envolvendo crianças e adolescentes a saber: Projeto Esportes em 
Ipira (SC), Projeto Incentivando o Esporte em Barracão (RS) e Programa educacional formando 
atletas e cidadãos de Piratuba (SC). O incentivo às atividades físicas compreende implantar 
oficinas esportivas destinadas à prática de esporte e lazer para crianças e adolescentes, as 
atividades são realizadas no contra turno escolar contribuindo com o desenvolvimento humano, 
social e esportivo e na melhoria da qualidade de vida. No total, mais de 200 crianças e 
adolescentes estão participando dos três projetos, nas modalidades de: futebol de salão, futebol 
de campo, atletismo e voleibol. 
 
Saúde e Segurança 
 
No ano de 2015, foram desenvolvidos dois projetos ligados à Saúde e Segurança com 
investimentos de R$ 156 mil. Foi implantada a Academia ao Ar Livre na praça central de Barracão 
(RS), possibilitando o acesso a atividades físicas e esportivas para a população em geral. Já na 
área de segurança foi adquirido um Caminhão Pipa para a Associação dos Bombeiros Voluntários 
de Barracão (RS), possibilitando o atendimento de ocorrências de incêndios no município de 
região. 
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Sistema de Gestão de Projetos 
 
O Sistema de Gestão de Projetos (SGP), possibilita a inscrição de projetos sociais através do site 
do Consórcio Machadinho (www.machadinho.com.br) acessando o link “Cadastre seu Projeto”. 
Com o sistema de cadastramento, o proponente pode acompanhar o status do projeto durante 
todo o processo, desde a aprovação até a prestação de contas. 
 

 
Concurso de Redação 
 
Pelo nono ano consecutivo, 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 objetivos do Concurso está o fomento ao debate sobre questões culturais e 
ambientais, a partir da visita dos estudantes ao empreendimento. 
 
Em 2015, 33 escolas participaram do Concurso de Redação: dos 1.090 alunos que visitaram o 
empreendimento, 840 (77%) enviaram seus textos. A premiação foi realizada no dia 29 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 por 
professores da região. Também foi concedida Menção Honrosa para a melhor redação de cada 
município. 
 
Programa de Visitas 
 
Lançado em 2007, o Programa de Visitas à Usina Hidrelétrica Machadinho tem o objetivo de 
aproximar a população da Usina. É direcionado aos grupos e entidades da população em geral e 
alunos de 8ª série ou 9º ano da rede escolar dos municípios da área de abrangência do 
empreendimento. 
 
Por meio 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 é realizado pelo telefone 0800 644 0026  gratuitamente ou então do 
e-mail: visitas@machadinho.com.br. 

mailto:visitas@machadinho.com.br
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Desde o início da operação da Usina, em 2002, mais de 70 mil pessoas já visitaram o 
empreendimento. Em 2015, a Usina recebeu 4.544 visitantes. Escolas, empresas e entidades 
representativas da região são periodicamente contatadas 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, orientadas pela equipe sobre a 
oportunidade de participarem do Concurso de Redação. 
 

 
 

Centro de Atendimento à População 
 

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

No ano de 2015 foram recebidas 185 solicitações, sendo 107 no CAP de Piratuba e 36 no CAP de 
Barracão. Com o encerramento das atividades do CAP de Barracão no mês de agosto de 2015, 
foram recebidas 42 solicitações nas Prefeituras, sendo 10 na Prefeitura de Barracão, 18 na 
Prefeitura de Machadinho e 14 na Prefeitura de Maximiliano de Almeida. 
 
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 Assessoria de Comunicação do Consórcio Machadinho tem por objetivo divulgar as boas 
práticas e fortalecer os canais de comunicação entre o empreendimento e a comunidade. Busca 
com ações comunicacionais permanecer em contato com a imprensa regional e comunidade 
lindeira, promovendo a disseminação de assuntos pertinentes ao público lindeiro. Releases são 
enviados à imprensa, programas de rádio, newsletter, anúncios, relacionamento com a 
imprensa, site institucional, relatórios e matérias. 
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No ano de 2015, foram produzidos e enviados para a imprensa 51 releases, gerando 489 
publicações.   Destas, 341 são em jornais impressos e 148 em sites. São divulgadas atividades 
relacionadas aos procedimentos da Usina, meio ambiente projetos sociais, eventos, assuntos de 
utilidade pública e festividades. 
 
Por intermédio da Assessoria de Comunicação também são elaborados os Programas de Rádio, 
denominados 'Notícias do Consórcio Machadinho'. Veiculados duas vezes por semana em 7 
emissoras de rádio abrangendo toda a comunidade da região, divulgando notícias de utilidade 
pública e ações realizadas pelo Consórcio Machadinho. Durante o ano de 2015 foram produzidos 
80 programas de rádio. 
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10. Dimensão ambiental 

 
O Consórcio desenvolve de forma permanente em sua área de abrangência, o monitoramento 
dos recursos naturais e a conscientização ambiental de colaboradores e da comunidade. A Usina 
prioriza tais atividades 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 2015, um total de R$ 1,94 milhões foram investidos 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 utiliza 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 certificações ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001 (Meio 
Ambiente) e OHSAS 18001 (Saúde e Segurança no Trabalho).  
 
Em atendimento à Condicionante 2.1 da Licença de Operação n° 160/2001 – 2ª renovação, o 
Consórcio Machadinho está elaborando com a participação da comunidade lindeira o Programa 
de Incremento do Desenvolvimento do Turismo dos Municípios da AID da UHE Machadinho. O 
Programa de Incremento ao Turismo visa contemplar atividades que possam ser implementadas 
na região, para o desenvolvimento integrado do turismo. 
 
No ano de 2015 foram realizadas as palestras de lançamento do programa e oficinas sobre 
turismo foram oferecidas as prefeituras e entidades especializadas com o propósito de 
desenvolver o programa de turismo junto ao lago da Usina, sendo feita ampla divulgação nos 
meios de comunicação, programas de rádio e releases. O Relatório Operacional contendo as 
ações realizadas no sendo de incentivar a participação popular na elaboração do Programa de 
Incremento do Desenvolvimento do Turismo dos Municípios da AID da UHE Machadinho foi 
enviado em 17/12/15 ao IBAMA. 
 
Educação ambiental 
 
A política 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 
4.544 somente em 2015 – e comunidades dos municípios da área do entorno – atendendo 
diretamente um público de 12.992 pessoas em 2015. 
 
O programa acolhe as diretrizes e orientações da Política Nacional de Educação Ambiental e 
busca alinhamento com outras políticas 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 objetivo central do programa é promover a troca e a construção de conhecimentos, 
habilidades e boas práticas que favoreçam articulações 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. 
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Agricultores 
 
No caso dos agricultores, o programa tem como meta promover espaços de diálogo, 
favorecendo a participação das famílias que habitam e trabalham na região nos processos de 
gestão ambiental relacionados à Usina, tais como os usos múltiplos do reservatório, a 
conservação da ictiofauna e a proteção de Áreas de Preservação Permanente - APP. 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 instituições de pesquisa, fomento e extensão rural que 
atuam junto aos agricultores locais, ampliando as possibilidades de cooperação. 
 
Essas iniciativas visam favorecer articulações que contribuam para o desenvolvimento de 
atividades 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 instituições 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 objetivo promover 
atividades complementares às desenvolvidas no cotidiano escolar em 65 unidades de ensino da 
região de abrangência do empreendimento. A partir do engajamento de órgãos públicos 
relacionados à Educação, gestores de instituições de ensino e educadores, o programa prevê a 
oferta de apoio técnico-pedagógico integral às ações educativas sistematizadas, que abordem 
questões socioambientais.  Para isso, é construída de forma conjunta, com cada escola 
participante, uma agenda anual de atividades, fomentando sua inserção nos Projetos Políticos 
Pedagógicos das unidades de ensino. 
 

E possível perceber indicativos 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 intercâmbio e trocas de 
experiências, sempre pautada no dialogo sincero, está contribuindo para promover 
aproximações entre as instituições 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 é um fator relevante quando se busca trabalhar a 
educação ambiental no contexto da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
especialmente, no que se refere ao compartilhamento de responsabilidades no processo 
educativo e ainda no desenvolvimento de ações continuadas. 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 Política 
Nacional de Educação Ambiental, bem como na IN02/2012 IBAMA estão sendo referendados 
por intermédio do Programa de Educação Ambiental da Usina. Este é um dos resultados do PEA, 
o fortalecimento institucional e o apoio para que os agricultores e escolas envolvidas no 
Programa de Educação Ambiental da Usina sejam protagonistas de suas histórias. 
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Monitoramentos 
 
Os monitoramentos têm como objetivo garantir a identificação e a minimização de possíveis 
impactos ao meio ambiente decorrentes de suas atividades 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 objetivo de 
conservar espécies nativas 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 concentram-se na análise das 
condições climáticas. 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 utilizados dados da estação convencional de Campos Novos. 
 

Com as variações climáticas observadas até o momento, o comportamento dos elementos 
climáticos, na área de influência da Usina, apresenta-se dentro da normalidade para estas 
condições 
 
Água 
 
O Consórcio Machadinho desenvolve um programa específico para o controle da qualidade da 
água no reservatório da Usina e na sua área de influência. Aspectos químicos, físicos e biológicos 
da água são monitorados sistematicamente, por meio de coleta, por empresa especializada, em 
diferentes pontos do reservatório e posterior envio para análise em laboratórios especializados.  
Em 2015, os índices avaliados mantiveram-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 lubricação de bombas e tanques de drenagem da Usina é realizada por meio de um sistema 
que utiliza 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, através 
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 atividades. No caso dos resíduos perigosos, as ações de acondicionamento, 
armazenamento interno temporário, transporte e destinação final obedecem às regras do 
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licenciamento ambiental, às normas da Organização das Nações Unidas (ONU) e a outros 
requisitos legais aplicáveis. 
 
A operadora da Usina, Tractebel Energia, conta com o Sistema Integrado de Gestão para adotar 
procedimentos de gerenciamento de resíduos sólidos, contemplando medidas preventivas 
contra vazamentos, sinalização adequada, armazenamento e destinação. 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 reutilização e na reciclagem de 
materiais. A iniciava evita o descarte inadequado, bem como a extração de mais recursos da 
natureza. 
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