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INTRODUÇÃO 

 
 O Consórcio Machadinho protocolou neste IBAMA o Relatório Anual das Atividades 
desenvolvidas na Usina Hidrelétrica de Machadinho, referente ao ano de 2012, através do 
Ofício CE AMA-0006/2013, o qual solicitou o prolongamento do prazo para entrega do mesmo 
de 30 de abril para 30 de maio de 2013. 
O presente Parecer Técnico analisa as atividades apresentadas em atendimento às 
Condicionantes Específicas da Licença de Operação n°160/2001, retificada em 28 de abril de 
2011 e com validade até 28 de novembro de 2013. 
 
 
ANÁLISE E COMENTÁRIOS 

 
Como é de praxe, o relatório é bem apresentado, sistematizado e dividido em quatro partes: 
Gestão Ambiental, Gestão Patrimonial, Relacionamento e Comunicação com a Sociedade e 
Condicionantes.  
Serão apontados abaixo os condicionantes, seguidos de comentário sobre o seu cumprimento. 
 
Análise dos Programas e Condicionantes Específicas da LO n° 160/2001 
 
2.1 Apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias após a aprovação do Plano Ambiental de 
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Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial – PACUERA, a metodologia para 
implantação das atividades que garantam a participação do poder público municipal, das 
entidades civis organizadas e de membros da sociedade dos municípios da AID nas 
discussões para elaboração de Programa de Incremento do Desenvolvimento do Turismo 
dos Municípios da AID; 

 
 
 (Análise 2.1) O empreendedor informa, no relatória anual, que aguarda a aprovação do 

PACUERA. CONDICIONANTE EM ATENDIMENTO. 
 
2.2 Apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após a aprovação do PACUERA, os 

Programas para Incremento do Desenvolvimento do Turismo dos Municípios da AID, 
considerando o aproveitamento do potencial turístico do lago, as especificidades e riqueza 
cultural de cada município; 

 
 (2.2) Aguarda-se a aprovação do PACUERA. CONDICIONANTE EM ATENDIMENTO. 
 
2.3 Implantar, no prazo de 90 (noventa) dias após a aprovação da Capitania dos Portos, 

sistema de balizamento emergencial para orientação dos operadores de balsas, durante 
travessias em condições adversas de visibilidade; 

 
  (2.3) No relatória anual consta que, tendo sido o sistema de balizamento de emergência 

implantado, foi vistoriado pelo IBAMA em 2011 e aguarda aprovação da Capitania dos 
Portos. CONDICIONATE EM ATENDIMENTO. 

 
 
2.4 Implantar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias após a aprovação da Capitania dos Portos, 

para as balsas que sofreram influência da implantação do empreendimento, sinalização e 
iluminação dos acessos, sistema de balizamento definitivo das travessias e outras 
adequações necessárias, que ainda não tenham sido implantadas, para garantir segurança 
aos usuários e operadores das balsas, em conformidade com as normas definidas pelos 
órgãos competentes; 

 
  (2.4) O empreendedor afirma, no relatória anual, que os sistemas de iluminação dos acessos, 

sinalização e balizamento definitivo forma implantados, bem como foram objeto de vistoria 
do IBAMA em 2011. Aguarda ainda aprovação da Marinha do Brasil. CONDICIONANTE 
EM ATENDIMENTO. 

 
 
2.5 Apresentar, anualmente no mês de abril, relatório com informações referentes ao 

andamento dos programas socioambientais, cumprimento de condicionantes e, também, 
informações referentes a todos os pleitos de atingidos e municípios encaminhados ao 
Empreendedor, mencionados ou não no Parecer Técnico No 023/2006, durante o período de 
validade da Licença; 

 
 (2.5) O envio do relatório contempla o atendimento desta condicionante, sendo que o 

capítulo 11 do mesmo, item 2.4, refere-se aos pleitos, que estão sendo recebidos pelos dois 
Centros de Atendimento à População – CAPs, nas cidades de Barracão/RS e Piratuba/SC. 
Conforme o “Gráfico 11.4”, página 154, foram recebidos este ano os seguintes pleitos: 110 
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solicitações de doações ou patrocínio, 14 solicitações de benefícios e/ou indenizações, 28 
solicitações de compra de áreas remanescentes do Consórcio Machadinho. Os dados 
agrupados com o rótulo “Pleitos diversos” poderiam merecer um comentário de um 
parágrafo. Conforme o relatório, não há mais pleitos de liberação e regularização de 
escritura; houve, desde o mês de maio de 2008, o total de 319 casos. CONDICIONANTE 
ATENDIDA.  

 
2.6 Apresentar, no relatório anual, relação dos beneficiários do Programa de Remanejamento 

da População Rural que ainda não receberam a escritura definitiva, as causas de cada 
pendência e o plano de ação, incluindo cronograma; 

 
 (2.6) O empreendedor informa, no relatória anual, que não há casos pendentes desde junho 

de 2012. CONDICIONANTE ATENDIDA. 
 
2.7 Apresentar relatório técnico, no prazo de 60 (sessenta) dias, contendo uma análise dos 

indicadores sociais dos municípios atingidos pela UHE Machadinho, incluindo os 
municípios que receberam assentamentos de populações decorrentes do “Termo de 
Compromisso para Repasse de Recursos para Viabilização do Atendimento às Famílias 
indicadas pelo Movimento dos Atingidos por Barragens”; 

 
(2.7) O relatório apresentado, constando entre as páginas 6151 e 6214 do “volume XXX” 
(vol. trinta) do processo 02001.00204/96-72, é satisfatório. CONDICIONANTE 
ATENDIDA. 

 
2.8 Manter os Centros de Atendimento à População na região da AID do empreendimento, 

prevendo seu funcionamento para todo o período de concessão da exploração do recurso 
hídrico pelo empreendimento; 

 
 (2.8) O item 2.4 do capítulo 11 do relatório anual apresenta a descrição das atividades dos 

CAPs no período. CONDICIONANTE EM ATENDIMENTO. 
 
2.9 Dar continuidade ao Programa de Educação Ambiental, e, em interface com o Projeto de 

Assistência Técnica e Social, incluir conscientização quanto à reserva legal e formas 
corretas de obtenção de lenha; 

 
 (2.9) Conforme o capítulo 12 do relatório anual, foram realizadas visitas para mobilização e 

planejamento em 52 escolas da região de influência do empreendimento e foram realizadas 
duas rodas de conversas com agricultores, concomitante a um diagnóstico (conforme p. 192 
do relatório anual). CONDICIONANTE EM ATENDIMENTO. 

 
2.10 Dar continuidade ao Programa de Unidades de Conservação, no que se refere aos 

recursos destinados ao Parque Estadual do Espigão Alto (RS), prioritariamente na 
regularização fundiária, apresentando o Termos de Quitação de Compensação Ambiental; 

 
(2.10) Conforme o relatório (p. 217), está prevista a quitação do saldo de 96 mil reais com a 
aquisição de um veículo para o Parque Estadual do Espigão Alto/RS. CONDICIONANTE 
EM ATENDIMENTO. 

 
2.11 Apresentar Programa de Supressão dos “Paliteiros” que ocorrem no entorno do 

reservatório, considerando as diretrizes do PACUERA, após sua aprovação no âmbito do 
Licenciamento Ambiental; 
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 (2.11) Condicionante dependente da aprovação do PACUERA. 
 
 
2.12 Dar continuidade ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas,contemplando a 

recuperação da ilha que apresenta processo erosivo, e a revitalização da recuperação do 
canteiro de obras da margem direita, melhorando a cobertura do solo e efetuando o plantio 
de enriquecimento com espécies arbóreas, sendo os resultados apresentados em relatório 
anual; 

 
 (2.12) CONDICIONANTE EM ATENDIMENTO. Descrição das atividades constam no 

capítulo 9 do relatório anual (p. 105 a 127). 
 
2.13 Dar continuidade ao Programa de plantio da Área de Preservação Permanente - APP, e a 

construção e manutenção de cercas de contenção, de forma a proteger as áreas plantadas, 
com apresentação de Relatórios Anuais sobre a evolução da recuperação da faixa de APP 
do reservatório, contendo: a) Área total da faixa de Preservação Permanente do 
reservatório (hectares). b) Área da faixa de Preservação Permanente com floresta em 
estágio avançado de regeneração (hectares e percentual). c) Área da faixa de Preservação 
Permanente recuperada em estágio inicial de regeneração (hectares e percentual). d) Área 
da faixa de Preservação Permanente que não está havendo regeneração, seja por invasão de 
vizinhos, gado, ou outro motivo qualquer (hectares e percentual). e) Detalhamento das 
medidas adotadas em cada área em que a faixa de preservação permanente não está 
recuperada, contendo as seguintes informações: n° de mudas plantadas no local, e 
replantio; motivo pelo qual não está ocorrendo a regeneração; medidas adotadas 
(extrajudiciais, judiciais, construção de novas cercas); coordenada UTM de um ponto na 
margem de cada uma das áreas; 

 
 (2.13) CONDICIONANTE EM ATENDIMENTO. Descrição das atividades constam no 

capítulo 9 do relatório anual (p. 105 a 127). 
 
 
2.14 Encaminhar anualmente relatório com o monitoramento de estabilidade dos taludes, com 

subsídio nos dados e inspeções obtidas em campo, com recomendações técnicas, quando 
necessárias; 

 
 (2.14) CONDICIONANTE EM ATENDIMENTO. Descrição das atividades constam no 

capítulo 3 do relatório anual (p. 25 a 31). 
 
 
2.15 Dar continuidade à observação das condições climatológicas, hidrometeorológicas e 

sismológicas, encaminhando ao IBAMA os respectivos relatórios anuais, conforme 
recomendações contidas no relatório Semestral Abril/2005 e encaminhado ao IBAMA; 

 
 (2.15) CONDICIONANTE EM ATENDIMENTO. Descrição das atividades foi apresentada, 

constando no capítulo 1 do relatório anual (p. 11 a 16). 
 
2.16 Efetivar convênio com FATMA e FEPAM, objetivando a melhoria nas infraestruturas dos 

órgãos, mais especificamente para as atividades de licenciamento, controle e fiscalização 
ambiental desenvolvidas nas respectivas regiões de atuação; 
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 (2.16) CONDICIONANTE ATENDIDA.  
2.17. Proceder as ações de resgate da ictiofauna em função de fechamento parcial ou total de 

vertedouros e de manobras de comutação de máquinas; 
 
 (2.17) CONDICIONANTE EM ATENDIMENTO. Atividades descritas no relatório anual, 

capítulo 7, item 5 (páginas 95-100). 
 
 
2.18. Dar continuidade às ações de monitoramento e manejo da ictiofauna visando à obtenção 

de subsídios para o ordenamento da atividade pesqueira e para tomada de decisões de 
intervenção ambiental e apresentar nos relatórios anuais, os resultados das atividades 
realizadas; 

 
(2.18) CONDICIONANTE EM ATENDIMENTO. Atividades descritas no relatório anual, 

capítulo 7, item 5 (páginas 95-100). Estão sendo empreendidos esforços de nivelamento e 
interligação para evitar o aprisionamento das espécies em poças formadas. O maior valor de 
ocorrências no período foi no trecho 05 (29 espécimes). 

 
2.19. Apresentar, nos relatórios anuais, os resultados relativos à conservação genética dos 

estoques das espécies da ictiofauna que vêm sendo conservados através do banco in vivo; 
 
(2.19) CONDICIONANTE EM ATENDIMENTO. Atividades descritas no relatório anual, 

capítulo 7, item 3.5 (páginas 93-95).O empreendedor ainda aponta no relatório que houve 
furto, na Fazenda conveniada Princesa do Sertão, em Palhoça/SC, de reprodutores do banco 
in vivo. Planejam recompor o plantel em 2013 (p. 95). 

 
2.20. Avaliar a necessidade de repovoamento de ictiofauna no reservatório da UHE 

Machadinho e apresentar os resultados em relatório 
 
(2.20) CONDICIONANTE EM ATENDIMENTO. Relatado no capítulo 7, o monitoramento é 

feito pelo LAPAD/UFSC, contando com apoio de 48 pescadores cadastrados (p. 92) e tendo 
sido realizadas quatro campanhas (p. 85).  

 
2.21. Dar continuidade ao Programa de Educação Ambiental dando enfoque a preservação dos 

locais de desova de ictiofauna; 
 
(2.21) CONDICIONANTE EM ATENDIMENTO. Contemplado no Projeto 2 “Educação 

ambiental de agricultores e comunidade”, conforme página 183 do relatório. 
 
2.22. Indicar a metodologia a ser utilizada para casos de infestação de macrófitas, tendo em 

vista o controle desses organismos. 
 
(2.22) CONDICIONANTE EM ATENDIMENTO. Conforme o relatório, capítulo 6, não 

ocorreu infestação de macrófitas aquáticas no reservatório em 2012. o Plano de 
monitoramento foi elaborado pela FUNEP em 2002. São realizadas vistorias trimestrais. 

 
2.23. Apresentar, até 30 de abril de cada ano, relatórios completos (meio digital) e relatórios 

consolidados (meio digital e impresso) de todos os programas ambientais. 
 
(2.23) O fornecimento do relatório analisado contempla o atendimento desta condicionante. 
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CONCLUSÕES 

 
 
Com base no documento fornecido pelo empreendedor se pode afirmar que estão 

sendo atendidas todas as exigências constantes nas assertivas condicionantes da LO 160/2001. 
 

 

Porto Alegre, 29 de julho de 2013. 
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