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P2: Título do projeto ambiental participante: Programa de Formação de Educadores Ambientais

P3: Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Educação Ambiental

P4: Escreva um resumo breve e objetivo do projeto:
(texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 650 e no
máximo 800 caracteres com espaços) Ex: A empresa
catarinense deu início em 2010 ao projeto para preservar
uma área de mata nativa de sua propriedade, com mais
de 100 mil m² e situada na zona urbana da cidade. Além
da conservação ambiental, o local é aberto ao público
para visitas pré-agendadas para percorrer as trilhas
sinalizadas e com as espécies identificadas,
acompanhadas por guias ambientais. Diversas
atividades de educação ambiental são realizadas com
estudantes de escolas da região. O local já recebeu mais
de 10 mil visitantes, sendo 5 mil crianças, e mais de mil
árvores nativas foram plantadas.

Desenvolvido pelo Centro de Divulgação Ambiental da 
Usina Hidrelétrica Itá (CDA), o Programa de Formação 
de Educadores Ambientais (PFEA) é voltado a 
professores da região de influência da usina e tem 
como objetivo promover a multiplicação do 
conhecimento em Educação Ambiental. Além de teoria, 
os participantes recebem a oportunidade de analisar 
práticas pedagógicas cotidianas e agregar os novos 
conhecimentos à experiência em sala de aula.  Criado 
em 2009, o PFEA já formou 122 educadores de 72 
instituições de ensino e beneficiou aproximadamente 
1.255 estudantes. Já foram realizados 41 trabalhos de 
conclusão aplicáveis à realidade local, sobre os temas 
valores, memórias, resíduos, água, conservação 
ambiental,  inclusão social e  plantas e ervas 
medicinais, entre outros.

P5: Sobre a organização participante:
Razão social: Consórcio Itá
Nome fantasia: Consórcio Itá
Setor de atuação: Energia
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 15/08/1995
Número de colaboradores: 3

P6: Informações de contato:
Endereço: Avenida Tancredo Neves, 1900
Bairro: Centro
Cidade: Itá
Estado: Santa Catarina
CEP: 89760-000
Telefone com DDD: (49) 3458-8000

COMPLETASCOMPLETAS
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   sexta-feira, 30 de outubro de 2015 18:23:55sexta-feira, 30 de outubro de 2015 18:23:55
Última modificação:Última modificação:  sexta-feira, 6 de novembro de 2015 16:15:41sexta-feira, 6 de novembro de 2015 16:15:41
Tempo gasto:Tempo gasto:  Mais de um diaMais de um dia
Endereço IP:Endereço IP:  189.60.93.245189.60.93.245

PÁGINA 2: Informações cadastrais:
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P7: Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Reginaldo de Oliveira
Cargo: Gerente-geral
E-mail: oliveira.reginaldode@itasa.com.br
Telefone com DDD: (49) 3458-8022

P8: Informações sobre o responsável pelo projeto:
Nome completo: Reginaldo de Oliveira
Cargo: Gerente-geral
E-mail: oliveira.reginaldode@itasa.com.br
Telefone com DDD: (49) 3458-8022

P9: Informações sobre a direção da empresa:
Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Reginaldo de Oliveira
Cargo: Gerente-geral
E-mail: oliveira.reginaldode@itasa.com.br
Telefone com DDD: (49) 3458-8022

P10: Data de início do projeto: (ex.: 01/02/2012) 2007

P11: O projeto está em andamento? Sim

P12: Data do término do projeto: (se aplicável, ex.:
01/02/2015)

Não aplicável

P13: Número de pessoas que participaram do projeto: (favor digitar somente o valor numérico, ex.: "10.868")
Voluntárias 14

P14: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (favor digitar somente o
valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 2.191

P15: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Não se aplica

P16: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não

P17: Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (máx. 3.000 caracteres)

A chegada de um novo empreendimento traz uma série de mudanças na região onde a usina passa a operar, tanto no 
âmbito da mudança da paisagem e da relação com o meio ambiente, como na dimensão das relações sociais. Como 
forma de contribuir para a conscientização ambiental e estreitar os laços com a população que habita a área de 
influência da Usina Hidrelétrica Itá, foi desenvolvido o Programa de Formação de Educadores Ambientais.

PÁGINA 3: Informações sobre o projeto ambiental participante:
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P18: Qual a solução encontrada? (máx. 3.000 caracteres)

Diante desse cenário, a Tractebel Energia busca soluções para que os problemas ambientais da região sejam 
minimizados e para que a Educação Ambiental seja utilizada como ferramenta de disseminação de conhecimentos 
entre essa e as futuras gerações. 
Voltado a professores da região, o PFEA foi pensado como um instrumento de multiplicação do conhecimento sobre 
educação ambiental. Além de teoria sobre o tema, os participantes recebem a oportunidade de analisar práticas 
pedagógicas cotidianas e agregar os novos conhecimentos à experiência em sala de aula.  Além do CDA, estão 
envolvidas no projeto a  Universidade de Sorocaba  (UNISO), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a  
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) .
Dessa forma, o Consórcio reafirma seu compromisso com a importância da preservação ambiental e da compreensão 
das interações entre o homem e o meio ambiente, fortalecendo, também, seu relacionamento com a comunidade, em 
especial com instituições educacionais.
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P19: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx. 5.000
caracteres)

Diversos programas socioambientais foram implantados desde o período de implantação da UHE Itá. Com o propósito 
de disseminar princípios e práticas de sustentabilidade na região, o Consórcio Itá criou, em 2001, o Centro de 
Divulgação Ambiental (CDA). 
Todas as atividades e estudos relacionados ao meio ambiente, à sociedade e às operações da UHE Itá são 
organizados e disponibilizados no Centro, estimulando e facilitando o envolvimento da comunidade com o meio e com 
a usina. A ampla atuação do CDA inclui acervo e exposições, projetos de extensão, Horto Botânico, visitações, 
palestras e parcerias. 

O Programa de Formação de Educadores Ambientais (PFEA)

Criado em 2009, o PFEA tem caráter permanente e visa a aprofundar os conhecimentos dos professores na área de 
Educação Ambiental, a fim de que novas práticas pedagógicas sejam identificadas e aplicadas nas salas de aula. 
A elaboração do Programa teve início em 2007 e foi marcada pela construção coletiva de uma metodologia que prioriza 
a articulação entre os aspectos culturais e ambientais locais, regionais, nacionais e globais, bem como suas relações 
com a vida cotidiana de cada um dos indivíduos envolvidos. O enfoque pedagógico do PFEA baseia-se, assim, nas 
práticas pedagógicas e sociais de cada um dos educadores participantes, revelando como essas práticas poderiam ser 
melhoradas. Por outro lado, o enfoque político busca a fomentar a ampliação dos espaços de cidadania ao enfatizar e 
priorizar saberes, conhecimentos, experiências, vivências, memória e cultura dos aprendizes.
O diferencial do PFEA está em prover subsídios aos educadores, no sentido de adaptarem o conhecimento adquirido 
no Programa à realidade local, da seguinte forma:
•  Práticas pedagógicas cotidianas: todas as atividades relacionadas em sala de aula ou fora dela, envolvendo alunos, 
professores e outros atores, as quais tenham a característica da metodologia e perspectiva pedagógica do próprio 
professor. Em outras palavras, pretende-se priorizar a abordagem das práticas pedagógicas que se distanciem dos 
padrões convencionais. 
•  Práticas sociais cotidianas: todas as atividades associativas e de interesse público, não sendo essas 
necessariamente vinculadas às práticas pedagógicas do cotidiano escolar. Por exemplo: participação em associações 
de utilidade pública sem fins lucrativos, atividades culturais e ou esportivas que congregam parentes, amigos e 
vizinhos, atuação em associações profissionais e /ou de características ecológicas, entre outras. 
Com essas premissas, o Programa foi iniciado em 2009, envolvendo, à época, professores da área de abrangência 
tanto da Usina Hidrelétrica Itá (UHE Itá) quanto da Usina Hidrelétrica Machadinho (UHE Machadinho), também operada 
pela Tractebel Energia.
Proposta político-pedagógica
O curso se pauta na perspectiva de ampliação dos espaços de cidadania por meio de práticas sociais e pedagógicas 
que possibilitem a identificação e desconstrução de representações, construção de conhecimentos, discussão da 
temática ambiental e busca de alternativas de participação dos cidadãos na vida cotidiana.
O objetivo central é que o processo possibilite a inclusão de conhecimentos e incentive a incorporação de novas 
alternativas através e nas práticas pedagógicas e sociais cotidianas dos participantes.
O enfoque teórico prioritário é a abordagem das relações entre sociedade, cultura, meio ambiente, cotidiano escolar e 
suas conexões entre o que se considera como temática ambiente local, regional e global.

Metodologia
Em geral, o ciclo de formação do PFEA tem duração de oito meses. Os conceitos e conteúdos do curso são discutidos 
por profissionais capacitados e reconhecidos na área, por meio de atividades e metodologias pedagógicas diversas, 
tais como conferências, plenárias e dinâmicas sobre os temas abordados.
A cada atividade finalizada, os educadores registram em seu“diário de bordo” as impressões, críticas e observações 
sobre o tema e respondem por escrito a uma ou duas questões preparadas pelo ministrante da aula, relacionando o 
que foi discutido no curso com as suas práticas pedagógicas e sociais cotidianas.
Atualmente, quatro doutores em Educação são responsáveis pelo conteúdo do Programa.

Benefícios
Ao todo, cinco turmas já foram concluídas, formando 122 educadores, de 37 municípios da região. Somadas todas as 
edições do Programa, foram mais de 120 horas-aula. 
Para manter a rede de educadores ativa, após a conclusão do PFEA o participante passa a fazer da associação de ex-
alunos (ALUMNI-PFEA), promoverá um programa anual de atualização com o objetivo de debater com os participantes 
suas experiências relacionadas com a educação ambiental.
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P20: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

• 122 educadores formados, entre professores, gestores, policiais ambientais, agricultores e profissionais diversos de 
aproximadamente 72 escolas e instituições da área de abrangência da UHE Itá e região. 
• Cerca de 80 escolas  e instituições  envolvidas; beneficiando  aproximadamente 1.255 estudantes e outros 814 
integrantes da comunidade;
• 5 encontros de atualização promovidos, evento chamado de Alumni, com a presença de ex e atuais participantes do 
PFEA, para reencontro e troca de experiências;
• 41 trabalhos de conclusão realizados, aplicáveis à realidade local, sobre os temas valores, memórias, resíduos, água, 
conservação ambiental,  inclusão social e  plantas e ervas medicinais, entre outros. 
• R$ 250 mil por ano em investimentos do Consórcio Itá;
• 41 novos selecionados para a edição 2015 do PFEA.

P21: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Essa questão exige ao menos um
resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25 crianças
atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 122 educadores formados, entre professores,

gestores, policiais ambientais, agricultores e
profissionais diversos de aproximadamente 72
escolas e instituições da área de abrangência
da UHE Itá e região

Resultado 2 Cerca de 80 escolas e instituições envolvidas;
beneficiando aproximadamente 1.255
estudantes e outros 814 integrantes da
comunidade

Resultado 3 5 encontros de atualização promovidos, evento
chamado de Alumni, com a presença de ex e
atuais participantes do PFEA, para reencontro
e troca de experiências

Resultado 4 41 trabalhos de conclusão realizados,
aplicáveis à realidade local, sobre os temas
valores, memórias, resíduos, água,
conservação ambiental, inclusão social e
plantas e ervas medicinais, entre outros

Resultado 5 R$ 250 mil por ano em investimentos do
Consórcio Itá

Resultado 6 41 novos selecionados para a edição 2015 do
PFEA.

P22: AUTORIZO a disponibilização de download gratuito
do arquivo digital do projeto inscrito através do site da
Editora Expressão?

Sim

PÁGINA 4: Apresentação da organização participante:
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P23: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão ambiental
adotadas: (máx. 4.000 caracteres)

Criado em agosto de 1995, o Consórcio Itá é responsável pela Usina Hidrelétrica Itá (UHE Itá), localizada no rio 
Uruguai, na divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Atualmente, o Consórcio Itá é constituído por 
Tractebel Energia (39,5%) e Itá Energética S/A (60,5%) – que, por sua vez, é composta pelas empresas Tractebel 
Energia (48,75%), Companhia Siderúrgica Nacional (48,75%) e Companhia de Cimento Itambé (2,5%). 
Em operação desde julho de 2000, a usina tem 11 municípios na área de influência de seu reservatório: Itá, Concórdia, 
Alto Bela Vista, Arabutã, Ipira, Piratuba, Peritiba, em Santa Catarina, e Aratiba, Marcelino Ramos, Severiano de 
Almeida e Mariano Moro, no Rio Grande do Sul. Juntos, esses municípios abrigam uma população de, em média, 112 
mil pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O empreendimento possui 
capacidade instalada de 1.450 MW, tendo gerado cerca de 7.476 GWh entre janeiro e outubro de 2014.
Certificada segundo as normas NBR ISO 9001 (Qualidade), NBR ISO 14001 (Meio Ambiente) e OHSAS 18001 (Saúde 
e Segurança no Trabalho), a UHE Itá está de acordo com a Política de Preservação Ambiental presente em todos os 
projetos desenvolvidos pelo Consórcio e suas companhias afiliadas. O investimento e o comprometimento com ações 
de proteção ambiental são considerados prioridades na Política, que segue três linhas principais de atuação: 
conservação ambiental, administração do uso de bens patrimoniais e relacionamento com a sociedade. 
Nesse contexto, o Centro de Divulgação Ambiental da UHE Itá (CDA) foi criado em 2001 com a missão de realizar 
programas de Educação Ambiental para os municípios da área de influência da usina, além de divulgar e disponibilizar 
as informações referentes aos estudos socioambientais e as informações técnicas dos processos construtivos e 
operacionais da UHE Itá. O CDA foi estruturado de modo a realizar palestras, proporcionar visitas, auxiliar pesquisas e 
desenvolver projetos de extensão. Dessa forma, o Consórcio reafirma seu compromisso com a importância da 
preservação ambiental e da compreensão das interações entre o homem e o meio ambiente, fortalecendo, também, 
seu relacionamento com a comunidade, em especial com instituições educacionais.

P24: Quais foram os principais beneficiários das ações
ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Entidades educacionais

P25: Sua organização divulgou, seja em meio impresso
ou internet, suas ações ambientais em relatórios ou
balanços?

Não divulgou nos últimos três anos

P26: Em relação à questão anterior, no caso de a
divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s)
link(s) de acesso:

O respondente ignorou esta pergunta

P27: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Não se aplica

P28: Possui procedimentos para redução, reutilização e
reciclagem de materiais?

Não se aplica

P29: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não se aplica

P30: Por quais normas a organização é certificada? ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

P31: Faturamento (R$) anual em 2014: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Não se aplica ao Consórcio

P32: Investimento (R$) em ações ambientais em 2014:
(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

1.360.000,00

PÁGINA 5: Perspectiva financeira:
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P33: Investimento (R$) total com o projeto inscrito no
23º Prêmio Expressão de Ecologia: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

119.000,00

P34: Investimento (R$) com projetos culturais aprovados
pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura em 2014: (favor
digitar somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Não se aplica

P35: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2016 e no site
da Editora Expressão?

Sim
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