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Para a BAESA (Energética Barra Grande 

S/A), sustentabilidade é gerar energia 

utilizando recurso natural renovável 

e atuar de forma par ticipativa no 

cotidiano da comunidade do entorno 

da Usina Hidrelétrica Barra Grande, 

promovendo e apoiando ações e projetos 

que contribuam para o desenvolvimento 

socioeconômico e sustentável da região, 

priorizando o respeito ao meio ambiente, 

aos valores sociais, históricos e culturais. 

Este Relatório foi elaborado de acordo 

com as diretrizes da GRI Standard, opção 

Essencial. 

A escolha do conteúdo deste Relatório 

foi baseada em consultas realizadas com 

a comunidade, colaboradores, acionistas 

e fornecedores.
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Diretrizes Coporativas

102-16

MISSÃO

Gerar energia elétrica utilizando recurso natural renovável, valorizando a 

preservação ambiental e as comunidades da área de abrangência da Usina 

Hidrelétrica Barra Grande, de modo a contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico da região e a superar as expectativas dos acionistas, 

colaboradores e sociedade. 

VISÃO

Ser uma referência no setor energético pela qualidade de seus serviços, pela 

competência de seus colaboradores e por sua atuação socialmente responsável. 

VALORES

 k Tratamento digno e justo com todas as pessoas.

 k Valorização dos colaboradores, fornecedores e parceiros.

 k Atuação ética e transparente.

 k Excelência nos serviços prestados.

 k Responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.
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102-14

Mensagem da Administração
 O presente Relatório de Sustentabilidade, 

elaborado conforme as diretrizes estabelecidas 

pela Global Reporting Initiative (GRI), versão Standard, 

opção Essencial, contém dados e informações 

sobre o desempenho operacional e econômico-

-financeiro da BAESA no biênio 2017/2018. Esta é 

a sexta edição do Relatório de Sustentabilidade 

e a quarta em conformidade com o padrão GRI.  

O conteúdo principal desta publicação foi 

def inido por meio de of icinas e consultas 

com públicos de interesse (comunidade, 

colaboradores, acionistas e fornecedores) e sua 

elaboração busca atender às expectativas.  

No biênio 2017/2018, a Usina Hidrelétrica 

Barra Grande completou 12 anos de operação 

ininterruptos, consolidando-se como importante 

empreendimento do setor elétrico brasileiro 

e contribuindo de modo significativo para o 

fornecimento de energia ao Sistema Interligado 

Nacional (SIN). 

A energia gerada nos anos de 2017 e 2018 

atingiu um total de 5.563 GWh, superando a 

energia assegurada para o referido período. 

Destaque para o Índice de Disponibilidade médio 

alcançado em 2017: um percentual de de 97,03%, 

bem acima dos 85,31% exigidos no Contrato de 

Concessão.

Para fortalecer a Governança Corporativa, a 

BAESA lançou, em 2017, o Programa de Ética e 

Integridade na Conduta Empresarial, que contém 

normas e diretrizes que devem ser seguidas à 

risca por seus colaboradores e prestadores de 

serviços. Durante treinamento sobre o programa, 

colaboradores e terceiros que atuam em nome da 

empresa receberam exemplares do documento, 

cujas normas foram definidas com base na Lei 

12.846/13, conhecida como Lei Anticorrupção. 

A fim de facilitar a participação dos colaboradores 

no Programa de Ética e Integridade na Conduta 

Empresarial, a empresa criou, em 2018, o 

site www.canalintegro.com.br/energiaetica, 

gerenciado por instituição externa especializada, 

e criado com o objetivo de receber eventuais 

denúncias de infrações, condutas indevidas e 

irregularidades. 

No aspecto social, a boa notícia é que a 

BAESA valorizou ainda mais a Política de 

Sustentabilidade e Investimento Social, apoiando 

e/ou patrocinando iniciativas relevantes 

apresentadas por instituições sociais.
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Peter Eric Volf  

Diretor Superintendente

 Um bom exemplo dessa forte atuação 

social da BAESA foi a aprovação de 31 projetos 

no biênio 2017/2018, a maioria mediante 

benefícios previstos em leis de incentivo 

fiscal, como o FIA (Fundo para Infância e 

Adolescência), Lei de Incentivo à Cultura, Lei 

do Idoso, Lei do Esporte e outras. São projetos 

que se enquadram nas linhas de atuação 

definidas como prioritárias pela BAESA: 

agregação de renda, cultura, esporte, crianças 

e jovens, saúde e meio ambiente, e terceira 

idade. 

 Na área ambiental, a BAESA alcançou 

uma marca histórica: 1 milhão de mudas 

de espécies nativas plantadas no entorno 

do reservatório da Usina Hidrelétrica Barra 

Grande e doadas para a comunidade em geral. 

 As mudas são produzidas no Viveiro 

Florestal Berço das Araucárias, construído ao 

lado da barragem da Usina, justamente para 

cultivar espécies nativas, principalmente a 

araucária, árvore-símbolo da região. 

 O Programa de Conservação da APP (Área 

de Preservação Permanente) consolidou-se 

como uma iniciativa de boa receptividade por 

parte da população. Trata-se de um projeto 

elogiável, promovido anualmente e que 

premia, com repasse de recursos, moradores 

lindeiros que adotam ações em defesa do 

meio ambiente, ajudando a BAESA a proteger 

a APP do entorno do reservatório da Usina. 

Duas novas edições foram realizadas no biênio 

2017/2018, beneficiando 26 famílias rurais. 

 Agradeço a todos que contribuíram 

para o aperfeiçoamento deste Relatório de 

Sustentabilidade e desejo que esse documento 

se consolide como mais um canal para o 

diálogo permanente com a nossa empresa. 

Boa leitura.  
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Perfil do Relatório

 A  BAESA publ ica seu Relatór io de 

Sustentabilidade a cada dois anos, sendo que 

o Relatório anterior contemplou o período de 

2015/2016 de acordo com as diretrizes da GRI 

G4 na opção Essencial. 

 Esta é a quarta edição do Relatório de 

Sustentabilidade alinhado às diretrizes da 

Global Reporting Initiative (GRI),organização 

reconhecida internacionalmente por definir 

padrões e indicadores de desempenho 

relacionados com as gestões econômica, 

ambiental e social. Este Relatório foi elaborado 

conforme as diretrizes da GRI Standard na 

opção Essencial. Para esta edição, a empresa 

não realizou a auditoria de terceira parte.

 A presente publicação apresenta os 

principais desafios e resultados obtidos no 

período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de 

dezembro de 2018, nas categorias Econômica, 

Ambiental, Social e Setorial de Energia.

 Este Relatório está disponível na versão 

impressa e no site  www.baesa.com.br. 

Sugestões ou críticas podem ser enviadas 

para contato@baesa.com.br.

 Conforme diretrizes da GRI, a elaboração 

do Relatório deve considerar previamente 

as percepções de públicos de interesse, o 

que permite identificar os temas de maior 

relevância a ser comunicados. Como limite 

dos aspectos desse relatório, foram focados 

nas atividades desenvolvidas pela Usina 

e aquelas que possuem relação com as 

comunidades dos nove municípios do entorno 

do reservatório. Para isso foram realizadas 

nos meses de outubro e novembro de 2018 

consultas via e-mail e oficinas presenciais, 

onde participaram 71 pessoas, a saber:

 • Público interno: oficina presencial 

e questionário online para colaboradores, 

acionistas e prestadores de serviços lotados 

na usina, totalizando 43 pessoas.

 • Público externo: oficina realizada com a 

comunidade e principais representantes dos 

municípios do entorno da Usina Hidrelétrica 

Barra Grande com os quais a BAESA mantém 

parcerias em projetos sociais voltadas ao 

desenvolvimento local e regional, tais como 

Corpo de Bombeiros Militar, prefeituras, 

METODOLOGIA PARA CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO
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instituições sociais, Polícias Militar e Ambiental 

e associações. Ao todo participaram 28 pessoas.

 Em adição ao processo descrito, a coleta 

de informações complementares leva em 

consideração fatos relevantes apontados em 

outros canais de comunicação, como o Centro 

de Atendimento à População, reuniões do 

Grupo de Atitude Sustentável e do Conselho 

Comunitário Consultivo, além de encontros 

realizados nas Semanas de Meio Ambiente e 

de Sustentabilidade.

 Nestas consultas foram considerados todos 

os Aspectos aplicáveis da GRI Standard e seus 

conteúdos relacionados em cada categoria nas 

Diretrizes e os conteúdos setoriais aplicáveis. 

Assim, os públicos de interesse consultados 

puderam classif icar os Aspectos como 

“importantes” ou “não importantes”. Além 

disso, para todos os aspectos materiais, os 

consultados puderam apontar um tema de livre 

escolha, dentre os quais seis indicadores foram 

considerados neste relatório (encontrados 

com o código O). Nas consultas realizadas 

não ocorreram tendências de informações 

requeridas de grupos específicos, podendo 

ser realizada uma homogeneização das 

informações sem prejuízos a um determinado 

público de interesse.
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Lista de aspectos materiais considerados importantes (por público)

PÚBLICO

Categoria Aspectos Interno Externo

ECONÔMICA Desempenho econômico X X

Impactos econômicos indiretos X 

Práticas de aquisição X

Combate à corrupção X X

AMBIENTAL Materiais X X

Energia X  

Água X  

Biodiversidade X X

Emissões   

Efluentes e Resíduos X  

Conformidade ambiental X  

102-47 103-1

SOCIAL Emprego X

 Saúde e Segurança no Trabalho  

 Treinamento e Educação X X

 Diversidade e Igualdade de oportudades X

 Trabalho infantil X

Trabalho forçado ou obrigatório  

Práticas de segurança X X

Avaliação em Diretos Humanos X

Comunidades locais X  X

Avaliação social de fornecedores X
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Lista de aspectos materiais considerados importantes (por público)

PÚBLICO

Categoria Aspectos Interno Externo

SETORIAL Geração de energia X X

Multas e notificações

P&D X X

Satisfação do cliente X X

Formação profissional para mão de obra local X X

102-56

PADRÃO GERAL

PADRÃO ESPECÍFICO

Indicadores selecionados pelos públicos internos e externos. Nesta categoria também estão 

inclusos os indicadores que, embora não tenham sido apontados pelos públicos de interesse, 

foram incluídos pela organização.

Indicadores da versão Essencial, definidos  previamenente pela GRI.

SETORIAL

Indicadores específicos par setor elétrico, selecionados pelos públicos internos e externos. 

Este Relatório de Sustentabilidade teve seu conteúdo revisado e aprovado pela Diretoria 

da BAESA, mas não foi submetido ao processo de auditoria externa. As informações foram 

apresentadas em cinco áreas, conforme a definição dos aspectos importantes e dos respectivos 

indicadores, a saber: Perfil da Organização, Dimensão Econômica, Dimensão Ambiental, Dimensão 

Social e Compromisso com a Melhoria Contínua. 

Ao longo do texto, à medida que os indicadores são informados, há a citação numérica abaixo 

de cada título do Relatório, cuja descrição pode ser consultada no Índice Remissivo GRI, disponível 

nas últimas páginas da publicação.
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Perfil da Organização
 Em 14 de maio de 2001, a BAESA adquiriu a 

concessão da Usina Hidrelétrica Barra Grande, 

firmado perante a ANEEL (Agência Nacional de 

Energia Elétrica) o contrato de concessão pelo 

período de 35 anos. O empreendimento está 

localizado no rio Pelotas, aproximadamente 

a 43 quilômetros da sua confluência com 

o rio Canoas, entre os municípios de Anita 

Garibaldi/SC e Pinhal da Serra/RS.

A BAESA é uma sociedade anônima de 

capital fechado, responsável pela construção, 

operação e manutenção da Usina Hidrelétrica 

Barra Grande, formada por cinco investidores 

acionistas: Companhia Paulista de Força e Luz, 

Alcoa Alumínio S/A, Companhia Brasileira de 

Alumínio, Barra Grande Participações e DME 

Energética S.A.  

A BAESA conta com o apoio de uma Central 

de Serviços Compartilhados (CSC), que auxilia 

na implantação dos programas e processos.

A administração central está situada 

em Florianópolis e o parque gerador está 

localizado na cidade de Pinhal da Serra/RS. 

A empresa ainda dispõe de um Centro de 

Atendimento à População, no município de 

Anita Garibaldi/SC.
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102-6 EU-1

 O empreendimento recebeu a primeira 

Licença de Operação Nº 447/2005 do IBAMA, 

emitida em 04 de julho de 2005. Em 26 de 

março de 2014 ocorreu a última renovação da 

Licença de Operação, a qual possui validade 

até março de 2024.

O reservatório formado para a operação 

da Usina ocupa uma área de 95 quilômetros 

quadrados, abrangendo inicialmente terras 

rurais de nove municípios: Anita Garibaldi, 

Cerro Negro, Campo Belo do Sul, Capão 

Alto e Lages, em Santa Catarina; e Pinhal da 

Serra, Esmeralda, Vacaria e Bom Jesus, no Rio 

Grande do Sul. Devido a esse fato, a região do 

entorno do reservatório é conhecida como 

Região dos Lagos que, por intermédio da 

Agência de Desenvolvimento da Região dos 

Lagos (ADREL), vem se tornando uma atração 

turística para os estados de Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. 

A Usina Hidrelétrica Barra Grande tem 

potência instalada de 690 megawatts. São 

três unidades de geração com potência 

de 230 megawatts cada uma. A energia 

assegurada é de 380,6 MW médios, que 

corresponde a 3.334.056 MWh/ano.  

A energia gerada, limpa e renovável, é 

distribuída pelo Operador Nacional do 

Sistema (ONS), órgão responsável pela 

coordenação e controle da operação, geração 

e transmissão de energia elétrica no Sistema 

Interligado Nacional (SIN), que despacha essa 

energia em alta tensão, conforme demanda, 

até grandes consumidores e empresas 

Distribuidoras de Energia Elétrica que, por 

sua vez, entregam aos estabelecimentos 

residenciais, comerciais e industriais do país. 

A energia gerada é contabilizada pela 

Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE).  
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A BAESA conta com 31 colaboradores, sendo 29 lotados na Usina Hidrelétrica Barra Grande 

e 2 Diretores (lotados nos escritórios de Florianópolis e São Paulo). Todos os empregados da 

BAESA são regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) com contratos permanentes.

NOSSA EQUIPE

Colaboradores  por região e gênero

2017 2018

Homens Mulheres Homens Mulheres

Região Sul 24 2 24 2

Região Sudeste 3 0 3 0

Outras 2 0 2 0

TOTAL colaboradores próprios 29 2 29 2

TOTAL terceiros fixos 9 6 9 6

* Incluem dois Diretores responsáveis pela governança

Colaboradores por categoria funcional, gênero e faixa etária

Homens Mulheres

Até 30 

anos

Entre 

30 e 50

Acima 

de 50 

Até 30 

anos

Entre 

30 e 50 

Acima 

de 50

Diretoria 0 1 0 0 0 0

Elétrica 1 3 0 0 0 0

Mecânica 0 4 0 0 0 0

Operação 4 7 1 0 0 0

Administrativo 1 1 0 1 0 0

Meio Ambiente/Social 1 1 1 0 1 1

Civil 1 0 0 0 0 0

Eng. O&M 0 1 0 0 0 0
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Colaboradores  por escolaridade

Homens Mulheres

Até 30 

anos

Entre 

30 e 50

Acima 

de 50

Até 30 

anos

Entre 30 

e 50

Acima 

de 50

Ensino fundamental 0 1 0 0 0 0

Ensino técnico 6 14 0 0 0 0

Ensino superior 2 0 2 1 0 0

Pós graduados 0 3 0 0 1 0

401-1

Contratações por idade e gênero

2017 2018

Colaboradores contratados Homens Mulheres Homens Mulheres

Até 30 anos 1 0 1 0

Entre 30 e 50 anos 1 0 0 0

Acima de 50 anos 0 0 0 0

TOTAL 2 0 1 0

Rotatividade por idade e gênero

2017 2018

Colaboradores desligados Homens Mulheres Homens Mulheres

Até 30 anos 0 0 0 0

Entre 30 e 50 anos 0 0 1 0

Acima de 50 anos 0 0 0 0

TOTAL 0 0 1 0

Taxa de rotatividade 3,7% 0% 3,7 0%
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EU-14

 Com relação a treinamentos que objetivam a melhoria contínua de processos e controles, a 

BAESA realiza anualmente treinamentos operacionais e de saúde e segurança no trabalho e meio 

ambiente para os colaboradores e contratados que atuam na Usina Hidrelétrica Barra Grande. 

Todos recebem orientações sobre as Normas Regulamentadoras, tais como: 10 (Segurança em 

Instalações e Serviços em Eletricidade), 11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio 

de Materiais), 33 (Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados) e 35 (Trabalho em 

Altura), resíduos, consumo consciente, entre outros. 

TREINAMENTOS

Treinamento (média anual - horas)

2017 2018

Homens Mulheres Homens Mulheres

Elétrica 187:00:00 0:00:00 132:00:00 0:00:00

Mecânica 209:00:00 0:00:00 149:00:00 0:00:00

Operação 157:00:00 0:00:00 102:00:00 0:00:00

Administrativo 44:00:00 12:00:00 34:00:00 12:00:00

Meio Ambiente 73:00:00 12:00:00 73:00:00 12:00:00

Civil 80:00:00 0:00:00 100:00:00 0:00:00

404-1 205-2
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A Usina Hidrelétrica Barra Grande tem 

potência instalada de 690 megawatts. São 

três unidades de geração com potência de 230 

megawatts cada uma. A energia assegurada 

em 2017 era de 380,6 MW médios, que 

corresponde a 3.334.056 MWh/ano.  Em 

2018 a energia assegurada teve seu valor 

revisado passando para 372,6 MW médios, 

que corresponde a 3.265.728 MWh/ano.

As condições hidrológicas possibilitaram 

a geração de 2.683 GWh em 2017, o que 

correspondeu a 80% da energia assegurada 

do referido ano.  Em 2018, a geração de 2.880 

GWh, o que corresponde a 88% da nova 

energia assegurada.

O Índice de Disponibilidade médio em 2017 

foi de 97,03%, bem acima dos 85,31% exigidos 

no Contrato de Concessão. A indisponibilidade 

de 2,97% teve a seguinte composição: 2,82% 

de indisponibil idade por manutenção 

programada e 0,15% de indisponibilidade por 

manutenção forçada.  

O percentual de perdas da Rede Básica e 

Consumo Interno adotado e descontado da 

Garantia Física para venda de energia foi em 

2017 e 2018 de 3,00% (sendo 2,37% de perda 

estimada do sistema, e 0,63% referente ao 

consumo interno da Usina). A energia foi 

vendida: (i) aos Acionistas, no Ambiente de 

Contratação Livre, a um preço médio de 

GERAÇÃO DE ENERGIA

EU-30 EU-2 EU-6
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R$ 139,15/MWh em 2017 e R$ 111,44/MWh em 2018; (ii) às distribuidoras, no Ambiente de 

Contratação Regulado, conforme preço firmado nos respectivos contratos firmados através do 

Leilão de Energia ANEEL 002/2006.

A geração de energia hidrelétrica pode ser considerada sustentável e renovável, um vez que 

não ocorre o consumo de recurso natural (água). Portanto, as fontes hídricas não são afetadas.

Destaca-se a importância da reserva energética estratégica do reservatório da UHE Barra 

Grande que, em uma condição de recessão hidrológica do SIN, mostrou-se um importante 

mantenedor das vazões no rio Uruguai, contribuindo para geração na bacia do rio mesmo nos 

períodos secos. 

Em 2018 o Índice de Disponibilidade médio foi de 98,05%. A indisponibilidade de 1,95% teve 

a seguinte composição: 1,70% de indisponibilidade por manutenção programada e 0,25% de 

indisponibilidade por manutenção forçada. 

Geração de energia

2017 2018

Geração total- GWh (bruta) 2.683 2.880

Geração total – GWh (líquida) 2.668 2.864

Disponibilidade média (%) 97,03% 98,05%
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EU-6

A f im de assegurar a disponibilidade e 

confiabilidade do fornecimento de energia, 

é realizada manutenção preventiva nos 

equipamentos conforme plano de manutenção 

estabelecido e manutenção corretiva de acordo 

com a necessidade. Além disso, são feitos 

treinamentos visando ao desenvolvimento e 

capacitação dos colaboradores para melhor 

performance possível diante das atividades 

que são desenvolvidas.

Em 2018, a BAESA iniciou a modernização 

dos principais equipamentos para garantir

confiabilidade e disponibilidade da Usina. A 

conclusão do trabalho está prevista para 2021.
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A barragem e demais estruturas civis foram 

construídas dentro das mais modernas técnicas 

de engenharia e estão em plena condição de 

operar com segurança, não havendo qualquer 

anormalidade que comprometa a integridade e 

a funcionalidade da Usina. Essas estruturas são 

constantemente monitoradas por mais de 100 

instrumentos implantados desde a construção 

da obra, projetados para identificar qualquer 

mudança de comportamento. 

Outro aspecto relevante é que as informações 

obtidas são permanentemente registradas 

em relatórios de inspeção e uma equipe de 

engenharia avalia rotineiramente os dados, 

emitindo posteriormente relatórios de 

comportamento. Essas ações permitem que 

os engenheiros responsáveis tomem decisões 

de forma preventiva, eficiente e segura.

A integridade dos equipamentos da Usina 

Hidrelétrica Barra Grande é garantida ainda 

por um sistema automatizado de supervisão 

e controle, acompanhado por operadores 24 

horas por dia. Esse sistema detecta qualquer 

anormalidade e sinaliza para que a equipe 

técnica possa intervir de forma imediata.

Segurança na operação: Plano de Segurança de Barragem

EU-21

Em atendimento à Resolução Normativa 

ANEEL nº 696, e com base no que determina 

a Lei nº 12.334, que estabelece a Política 

Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), 

implementou-se o Plano de Segurança de 

Barragem (PSB) na Usina Hidrelétrica Barra 

Grande. 

O PSB objetiva auxiliar o empreendedor na 

gestão da segurança da barragem, servindo 

como ferramenta de planejamento estratégico 

das ações inerentes à segurança física das 

estruturas do empreendimento. 

Neste contexto, foi elaborado e apresentado 

o Plano de Ação de Emergência (PAE) aos 

representantes dos municípios localizados na 

área de abrangência do empreendimento, bem 

como aos responsáveis pela Defesa Civil dos 

municípios e dos estados de Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. O PAE é parte integrante 

do PSB e estabelece as ações que devem ser 

executadas pelo empreendedor em caso de 

situação de emergência. 

O PAE está disponível para consulta no 

empreendimento, nas prefeituras da região e 

nos organismos de Defesa Civil. 
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102-9 308-1 412-3 414-1 204-1

A seleção de fornecedores vai além das 

condições de preço oferecidas por seus 

produtos e/ou serviços, pois os prestadores 

de serviços contratados a partir de 2013 

apresentam documentos que comprovam a 

qualificação técnica e o devido cumprimento de 

normas de Saúde, Segurança, Meio Ambiente 

e Direitos Humanos. 

Todos os contratos firmados no período deste 

Relatório de Sustentabilidade contêm cláusulas 

e exigências associadas à necessidade de 

atender aos requisitos de Saúde, Segurança, 

Meio Ambiente e Direitos Humanos. Esses 

critérios também são avaliados em auditorias 

realizadas em fornecedores considerados 

críticos. Nos contratos firmados, há cláusulas 

que es t abelecem punições c aso se ja 

constatada ocorrência de trabalho infantil e/ou 

trabalho escravo ou a iminência de um impacto 

socioambiental para a sociedade. A principal 

delas é a rescisão imediata do contrato.

Na ocorrência de impactos significativos que 

possam afetar a sociedade, a BAESA utilizará 

um dos canais de comunicação já estabelecidos 

para divulgar e orientar sobre os riscos. Até 

o momento, as avaliações de fornecedores 

não resultaram em riscos para a BAESA e 

tampouco para as comunidades do entorno 

do empreendimento. A empresa prioriza as 

contratações locais, desde que estas cumpram 

as exigências básicas de contratação. 

Na tabela a seguir, constam as informações 

sobre a cadeia de fornecedores da BAESA. O 

baixo índice de fornecedores locais deve-se 

à singularidade dos materiais necessários e 

à limitação dos fornecedores que atuam na 

região de abrangência da Usina Hidrelétrica 

Barra Grande.

Fornecedores de serviços
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Gastos com fornecedores locais (compras Florianópolis)

Materiais 2017 2018

Total  R$ 308.836,70 R$ 471.900,31

Número contratos firmados 32 23

Número de fornecedores locais 0 0

Gastos com Fornecedores locais - -

Proporção de gastos com fornecedores locais % - -

Serviços 2017 2018

 Total R$ 699.413,68 R$ 18.799.214,24

Número contratos firmados 33 43

Número de fornecedores locais 4 2

Gastos com Fornecedores locais R$ 331.138,48  R$ 843.360,00

Proporção de gastos com fornecedores locais % 47,35% 4,49%

Gastos com fornecedores locais (compras Usina)

Materiais 2017 2018

Total  R$ 393.560,63 R$ 399.355,91

Gastos com fornecedores locais  R$ 126.310,13 R$ 91.913,29

Proporção de gastos com fornecedores 31% 23,02%

22

BAESA - Energética Barra Grande S.A.



Governança Corporativa
102-18 102-16

 A estrutura de governança corporativa adotada pela BAESA é norteada por seus valores e pelo 

compromisso com as melhores práticas no relacionamento com acionistas e demais públicos de 

interesse. Sua atuação empresarial é fundamentada em preceitos previamente estabelecidos.

ASSEMBLEIAS GERAIS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Composto por cinco membros efetivos e cinco suplentes que representam as empresas 

acionistas da BAESA, o Conselho de Administração é responsável, dentre outras atribuições, 

por estabelecer as diretrizes fundamentais para a BAESA, acompanhar sua execução, aprovar 

orçamentos anuais e eleger os membros da Diretoria. O funcionamento do Conselho de 

Administração é disciplinado pelo Estatuto Social da companhia, que prevê o relacionamento 

com os Comitês Técnico, Financeiro e SSMA&S.

DIRETORIA

A Diretoria é o órgão executivo da administração da BAESA e, juntamente com o Conselho de 

Administração, cabe-lhe a execução do objeto social (operação e manutenção da Usina Hidrelétrica 

Barra Grande), gestão do patrimônio da empresa e representação dos acionistas em todos os 

atos necessários. 

A Alta Direção é constituída por dois Diretores. Dentre suas atribuições, destaca-se a competência 

para gerir todos os negócios sociais, fazer cumprir o Código de Ética e de Conduta Empresarial, 

elaborar o planejamento anual de atividades e o Relatório da Administração, e propor ao Conselho 

de Administração a destinação dos lucros sociais.  

O Estatuto Social da BAESA estabelece que a Assembleia Geral é o fórum com maior poder 

de decisão. Composta por representantes dos acionistas, essas assembleias são convocadas 

e presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e obedecem à Lei das Sociedades 

Anônimas.
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Dimensão Econômica
102-7 102-45 201-1

Em 2017, a BAESA alcançou o montante 

aproximado de R$ 406 milhões de receita 

operacional. Em 2018, foram R$ 363 milhões. 

O valor  econômico direto gerado e 

distribuído pela BAESA nos anos de 2017 e 

2018 encontra-se no demonstrativo abaixo.

Demonstração do Valor Adicionado

2017 2018

1 - RECEITAS  R$ 460.454.620,31 R$ 363.946.437,22  

    1.1 Suprimento e Fornecimento de Energia 
Elétrica

 R$ 456.563.421,50 R$ 358.889.305,39  

    1.2 Outras Receitas  R$ 3.891.198,81 R$ 5.057.131,83  

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS - R$ 267.400.400,75 - R$ 214.533.852,63

      2.1 Custos do Serviço de Energia elétrica - R$ 250.433.552,97 - R$ 201.536.280,65

      2.2 Despesas Operacionais - R$ 16.966.847,78 - R$ 12.997.571,98

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)  R$ 193.054.219,56 R$ 149.412.584,59  

4 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - R$ 53.275.631,51 - R$ 53.264.115,27

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO  R$ 139.778.588,05  R$ 96.148.469,32  

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 
TRANSFERÊNCIA

 R$ 9.319.330,52 R$ 4.785.205,13  

      6.1 Receitas Financeiras  R$ 9.319.330,52 R$ 4.785.205,13  

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRI-
BUIR (5+6)

 R$ 149.097.918,57 R$ 100.933.674,45  

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO  R$ 149.097.918,57 R$ 95.876.542,62  

      8.1 Pessoal  R$ 4.165.945,10 R$ 4.303.349,40  

      8.2 Impostos, Taxas e contribuições  R$ 66.913.599,80  R$ 33.241.769,81 

             8.2.1 Federais  R$ 66.913.599,80 R$ 33.241.769,81  

             8.2.2 Estaduais  -  - 

       8.3 Remuneração de Capitais de Terceiros R$ 32.385.463,42  R$ 56.920.081,83 

             8.3.1 Juros R$ 32.245.554,15 R$ 56.477.457,36  

             8.3.2 Aluguéis R$ 139.909,27 R$ 442.624,47  

     8.4 Remuneração de Capitais Próprios  R$ 45.632.910,25 R$ 1.411.341,58  

             8.4.1 Dividendos   

          8.4.2 Lucros Retidos/Prejuízo do 
Exercício

 R$ 45.632.910,25 R$ 1.411.341,58  

Obs.: As Demonstrações Financeiras referem-se a unidade matriz da BAESA onde são centralizadas 
todas as operações
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No biênio 2017-2018, a Usina Hidrelétrica 

Barra Grande repassou mais de R$ 5 milhões 

a título de Compensação Financeira pela 

Utilização de Recursos Hídricos (CFURH). 

São recursos f inanceiros transferidos 

mensalmente para os municípios da área de 

abrangência do empreendimento, estados de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e órgãos 

do Governo Federal em decorrência do uso 

da água para a geração da energia. Quanto 

maior a geração, maior o montante repassado.  

Tais recursos podem ser empregados pelas 

administrações municipais e pelos governos 

estaduais na melhoria da infraestrutura e dos 

serviços dos municípios e no desenvolvimento 

socioeconômico da região.

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

203-2

Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH)

2017 2018

Estado de Santa Catarina R$ 3.631.273,19 R$ 1.827.394,17

Estado do Rio Grande do Sul R$ 3.256.073,77 R$ 1.638.579,61

Órgãos do Governo Federal R$ 3.367.147,44 R$ 2.433.437,28

        Municípios de Santa Catarina   

            Anita Garibaldi R$ 1.490.302,83 R$ 1.404.106,85

            Campo Belo do Sul R$ 615.239,11 R$ 579.654,94

            Capão Alto R$ 686.260,80 R$ 646.568,92

            Cerro Negro R$ 781.653,80 R$ 736.444,55

             Lages R$ 57.816,64 R$ 54.472,63

         Municípios do Rio Grande do Sul   

             Bom Jesus R$ 95.043,99 R$ 89.546,88

             Esmeralda R$ 673.361,10 R$ 634.415,29

             Pinhal da Serra R$ 1.279.968,76 R$ 1.205.938,03

             Vacaria R$ 1.207.699,92 R$ 1.137.849,05

TOTAL  R$ 17.141.841,36 R$ 12.388.408,20
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A Gerência Contábil, subordinada à Diretoria, 

é responsável pela supervisão dos riscos 

referentes à elaboração e à divulgação das 

demonstrações financeiras. Anualmente, 

a Gerência Contábil monitora a ef icácia 

dos controles internos dos processos de 

negócio que impactam de forma relevante 

as demonstrações financeiras para garantir a 

integridade dos registros contábeis.

Em 2016, a BAESA resgatou todas as 

debêntures emitidas, passando a condição de 

S.A de Capital Fechado, e nesta condição não 

estando mais sujeitas às regras da Comissão 

de Valores Mobiliários.

A BAESA também adota os processos de 

auditorias externas regulares e conceito 

de autoavaliação de controles (“control 

self-assessment”) sobre as demonstrações 

financeiras, que abrange todas operações, os 

executivos da Companhia, desde os gerentes 

até o Diretor-Presidente. 

Como implicações financeiras, as mudanças 

climáticas que vêm ocorrendo, como a 

alteração do regime e da distribuição de 

chuvas, influenciam na geração de energia das 

usinas hidrelétricas. Com a mudança do perfil 

da composição da matriz energética do país, 

ocorrem influências nos custos das geradoras 

(aplicação do GSF - Generating Scaling Factor), 

fazendo com que a BAESA pagasse, em 2017, 

R$ 174.851.117,96 e, em 2018, o montante de 

R$ 137.290.469,28.

RISCO FINANCEIRO

102-11 201-2
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Dimensão Ambiental
304-2

A BAESA deu prosseguimento ao atendimento dos programas ambientais previstos na Licença 

de Operação renovada pelo período de 10 anos, contados de sua emissão em 26/03/2014. Em 

2018 foi apresentado o 4º Relatório de atendimento das condicionante da LO.

 Os programas listados a seguir visam a mitigar os impactos associados à implantação do 

empreendimento.

Dentre os programas em desenvolvimento, 

destaque para o repovoamento do reservatório 

da UHE Barra Grande, que previa a soltura de 

um total de 139.500 alevinos em três anos de 

projeto piloto iniciado no final de 2014. Estão 

sendo introduzidas sete espécies nativas, tais 

como piracanjuba (ameaçada de extinção), 

dourado, pintado e suruvi (ameaçada de 

extinção). Em 2017, último ano desse projeto 

piloto, foram soltos 42.400 alevinos e peixes 

juvenis, correspondendo a 30,50% da meta do 

projeto piloto, atingindo um total de 140.800 

peixes soltos em três anos. Com isso, a meta 

inicialmente prevista foi superada em 1.300 

indivíduos (0,94%) e o projeto foi estendido por 

mais dois anos, prevendo a soltura de outros 

92.000 alevinos. Em 2018, primeiro ano desta 

segunda etapa do projeto, foram soltos 42.800 

alevinos e peixes juvenis, correspondendo a 

46,52% da meta dessa extensão do projeto.

REPOVOAMENTO DO RESERVATÓRIO

Alevinos 2017 2018

Dourado 2.500 5.000

curimatã ou grumatão 24.500 20.000

piapara ou piava 6.500 0

suruvi 0 7.800

Piracanjuba 3.900 8.000

pintado ou surubim 5.000 0

mandi-amarelo 0 2.000

 TOTAL 42.400 42.800 
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Vencedores do Programa de Conservação da APP

2017

Estado do Santa Catarina

1º lugar (R$ 8.000,00) - Iracema Silveira Teixeira - Anita Garibaldi

2º lugar (R$ 4.000,00) - Manoel Antônio da Costa - Cerro Negro

3º lugar (R$ 2.500,00) - Sandro Delfes Lessa - Anita Garibaldi

4º lugar (R$ 1.500,00) - Rodrigo Toldo - Anita Garibaldi

5º lugar (R$ 1.000,00) - Ivo Cunha Lessa - Anita Garibaldi

Em 2017, a BAESA realizou a sexta edição 

do Programa de Conservação da APP (Área 

de Preservação Permanente) e contou com a 

participação de 118 agricultores. Em 2018 foi 

registrada a participação de 128 inscritos.

O Programa de Conservação da APP foi criado 

com objetivo de incentivar a preservação da 

mata ciliar do entorno do reservatório da Usina, 

por meio do reconhecimento a agricultores 

lindeiros* que executam ações em defesa do 

meio ambiente. 

Lançado anualmente, o programa premia 

agricultores lindeiros residentes nos municípios 

da área de abrangência. Os vencedores recebem 

premiações financeiras após avaliação pessoal 

de uma comissão julgadora. 

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA APP

Estado do Rio Grande do Sul

1º lugar (R$ 8.000,00) - Aneri Poleto Darros - Vacaria

2º lugar (R$ 4.000,00) - José Carlos Vanzetto - Vacaria

3º lugar (R$ 2.500,00) - Vardeley de Oliveira Silva - Esmeralda

4º lugar (R$ 1.500,00) - Ildo José Zanotto Bizotto - Vacaria

5º lugar (R$ 1.000,00) - Joverci da Silva Santos - Pinhal da Serra

* Agricultores lindeiros: pessoas que vivem em propriedades contíguas às áreas da BAESA
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 Em 2018, o Projeto de Reflorestamento da 

BAESA completou 14 anos, alcançando o 

número de aproximadamente 1.015.610 mudas 

de árvores nativas plantadas no entorno da 

Usina Hidrelétrica Barra Grande e doadas à 

comunidade em geral.

Vencedores do Programa de Conservação da APP

2018

Estado do Santa Catarina

1º lugar (R$ 5.000,00) - Sebastião Delfes Varela - Anita Garibaldi

2º lugar (R$ 3.500,00) - Edenilson Toldo - Anita Garibaldi

3º lugar (R$ 2.500,00) - Adirone Martins - Cerro Negro

4º lugar (R$ 2.000,00) - Marilei do Carmo Tafarel Barbosa - Anita Garibaldi

5º lugar (R$ 1.500,00) - Raquel Delfes Lessa - Anita Garibaldi

6º lugar (R$ 1.000,00) - Tatiane Soares Reis de Freitas - Anita Garibaldi

7º lugar (R$ 1.000,00) - Carlinhos José Frigotto - Campo Belo do Sul

8º lugar (R$ 500,00) - Roni Fragozo - Anita Garibaldi

Estado do Rio Grande do Sul

1º lugar (R$ 5.000,00) - Woschiton Luiz Portela da Luz - Vacaria

2º lugar (R$ 3.500,00) - Francisco Evanir Rodrigues da Costa - Pinhal da Serra

3º lugar (R$ 2.500,00) - Pedro Zorraski - Vacaria

4º lugar (R$ 2.000,00) - Agostinho Tochetto - Vacaria

5º lugar (R$ 1.500,00) - Valmor Fochezatto - Vacaria

6º lugar (R$ 1.000,00) - - Marinês Rosália Rodrigues Branco - Pinhal da Serra

7º lugar (R$ 1.000,00) - Jose Vitor Duarte - Pinhal da Serra

8º lugar (R$ 500,00) - Ângela Maria Morais Borges - Pinhal da Serra

304-1 304-2 304-3

MAIS DE 1 MILHÃO  DE MUDAS
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MONITORAMENTO DE FAUNA – LONTRA

304-1 304-2

Espécie classificada como “quase ameaçada” 

e população em declínio pela IUCN, no 

empreendimento vem sendo desenvolvido, 

desde 2014, um Programa de Monitoramento 

específ ico focado nesta espécie, assim, 

no biênio do presente relatório foi dada 

continuidade ao Programa de Monitoramento 

da Lontra longicaudis, conforme metodologia 

aprovada pelo IBAMA. Destaque do programa 

durante o ano de 2017 foi dado continuidade 

ao acompanhamento do desenvolvimento 

dos três filhotes de uma família de lontras na 

área a jusante da Barragem, comprovando que 

mesmo nesta área com a maior influência em 

relação ao regime operacional da Usina (água 

turbinada, vertimentos etc.), os animais estão 

se reproduzindo, o que é um bom indicador 

das condições ambientais. Em 2018 registrou-se 

o acompanhamento do desenvolvimento de 

mais um filhote, nascido da mesma fêmea, na 

área jusante. Também se constatou a presença 

de Lontra longicaudis nas demais áreas de 

monitoramento.

As intervenções da BAESA somam 4.242,36 

hectares, que forma a APP (Área de Preservação 

Permanente), sendo 93,85 hectares de áreas 

recuperadas pelo PRAD, 309,53 ha de áreas 

revegetadas. Atualmente o foco das ações é a 

proteção e fiscalização das áreas, praticamente 

não sendo realizados novos plantios.

As mudas produzidas no Viveiro Florestal 

Berço das Araucárias, situado na UHE Barra 

Grande,  foram destinadas à população, tanto em 

atividades de educação ambiental coordenadas 

pela empresa, como na participação em 

campanhas promovidas por instituições locais. 

Em 2017 foram doadas à comunidade 32.110 

mudas e em 2018 foram doadas 28.999 mudas. 

Dentre as espécies nativas cultivadas, destaque 

para a araucária, uma espécie classificada como 

“em perigo de extinção”.

30

BAESA - Energética Barra Grande S.A.



304-2 303-2 303-4 303-5

A empresa possui sistemática específica 

para monitoramento da qualidade da água 

consumida e dos efluentes gerados na planta. 

Neste estão definidos os padrões mínimos, que 

foram estabelecidos com base na legislação 

aplicável.   

  Os efluentes gerados são conduzidos para a 

Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), onde 

passam por tratamento antes do lançamento 

no rio Pelotas. A BAESA monitora mensalmente 

a qualidade dos efluentes gerados para 

atendimento à legislação vigente.

2017 2018

Água   

Volume de água consumida (m3) 807,15 909,36

Efluente   

Volume de efluentes (m3) 450,33 617,89

Os índices médios de remoção de DBO 

foram de 63,02% para efluente sanitário com 

uma carga média de 70,23 mg/l.Em algumas 

campanhas de 2017 e 2018 foram detectadas 

baixa eficiência de remoção de DBO. No mesmo 

período, ações corretivas foram tomadas para 

sanar o problema.

 A empresa possui outorga para lançamento 

de efluentes e monitora o volume (diariamente) 

e os parâmetros (mensalmente).

MONITORAMENTO DA ÁGUA E EFLUENTES  
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Resíduos gerados

Resíduos gerados 2017 2018 Disposição final

Resíduos perigosos    

Óleo lubrificante (litros) 0 1600 Rerrefino

Lâmpadas (unidades) 237 635 Reciclagem

Materiais contaminados 
com produtos químicos (m3)

6 9 Aterro industrial

Resíduos não perigosos    

Papel (Kg) 999,06 1.866,62 Reciclagem

Plástico (Kg) 191,07 338,53 Reciclagem

Não reciclável (Kg) 591,48 802,58 Aterro

Orgânico (Kg) 2.695,33 3.334,22 Compostagem

Metal (Kg) 267,12 537,74 Reciclagem

Vidro (Kg) 50,66 64,69 Reciclagem

Efluentes - lodo fossa sép-
tica (m3)

15 25 Aterro

Desde 2007 a BAESA possui o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, onde 

constam os procedimentos necessários para 

garantir o manejo adequado do lixo gerado na 

UHE Barra Grande. A coleta seletiva permite 

que mais resíduos sejam encaminhados para 

reciclagem, evitando assim a disposição em 

aterros de resíduos que podem virar novos 

produtos. 

306-2 306-4

Os resíduos perigosos gerados foram transportados para aterros industriais de fornecedores licenciados. 
Não foi realizada importação ou exportação de resíduos.

RESÍDUOS SÓLIDOS

Além de monitorar o volume de resíduos, a 

BAESA adotou metas que visam à redução do 

volume de resíduos enviados para aterros. Em 

2017 foram encaminhados aproximadamente 

87% dos resíduos classe II para reciclagem/ 

compostagem. Em 2018 o índice foi de 88,6%.
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305-1 305-2 305-3 305-5 305-6

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS  

A BAESA elabora o Inventário de Gases do Efeito Estufa de acordo com os requisitos do GHG 

Protocol, metodologia reconhecida internacionalmente por empresas e governos para quantificar 

e gerenciar suas emissões.  

Emissões em toneladas métricas de CO2 equivalente (tCO2e)

2017 2018

Escopo 1 (tCO2e) 53,54 30,75

Escopo 2 (tCO2e) 0,36 0,32

Escopo 3 (tCO2e) 42,2 57,6

TOTAL 96,1 88,67

Redução biênio 7,70%

O total de emissões da UHE Barra Grande 

em 2017 foi de 96,1 tCO2e, distribuídas nos 

escopos 1 (combustão móvel, combustão 

estacionária, emissões fugitivas e efluentes), 

escopo 2 (energia consumida no Centro de 

Atendimento a População) e Escopo 3 (viagens 

a negócios, serviços terceirizados, transporte 

de funcionários etc).     

O inventário de gases do efeito estufa da 

BAESA recebeu o selo prata e está disponível 

na plataforma do Registro Público de Emissões 

(www.registropublicodeemissoes.com.br).

2017 2018

Substâncias destruidoras da camada de ozônio (Kg) 15,6 39
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Com relação ao consumo de energia elétrica, 

com potencial de uso de fontes que utilizam 

combustíveis fósseis, a parcela de utilização 

da BAESA é pequena, uma vez que na Usina, a 

energia consumida provém de fonte hidráulica e 

a energia consumida no Centro de Atendimento 

à População, fornecida pelo Sistema Interligado 

Nacional (composto por várias fontes) é 

relativamente pequena, conforme tabela a 

seguir: 

Consumo de energia

Dentro da organização 2017 2018 Redução

Combustão móvel - gasolina (litros) 10.111 8.293 18%

Combustão móvel - diesel (litros) 4.448 5.303 -

Combustão estacionária - diesel (litros) 405 635 -

Energia elétrica (MWh) 4.649 4.711 -

Fora da organização

Energia elétrica (KWh) 3.967 4.181 -

302-1 302-2 302-4

CONSUMO DE ENERGIA

O-7

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O Programa de Educação Ambiental está 

sendo desenvolvido em duas linhas de atuação: 

Comunidade e Trabalhadores. Na primeira, 

destaque para as ações promovidas em datas 

comemorativas, como Dia Mundial do Meio 

Ambiente, Dia da Árvore e também ações e 

projetos de Educação Ambiental selecionados 

pelos Conselhos Comunitários Consultivos 

(CCC) de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. 

O Conselho Comunitário Consultivo faz parte 

da estratégia da BAESA de fortalecer o diálogo 

com a comunidade, atuando como um canal de 

comunicação para discutir assuntos e soluções 

de interesse comum.

Os assuntos tratados nos CCCs deverão 

sempre estar relacionados à convivência 

entre a BAESA e a comunidade vizinha à Usina 

Hidrelétrica Barra Grande, limitados a assuntos 

34

BAESA - Energética Barra Grande S.A.



de interesse de ambos, tais como saúde, educação ambiental, usos do reservatório e meio ambiente, 

atendendo os princípios do Plano Integrado de Relacionamento com a Comunidade do Entorno da 

Hidrelétrica (PIRCEH). Dentre as ações de educação ambiental destacam-se as seguintes:

Projeto de Educação Ambiental Eco Escolas

Proponente: Secretaria Municipal de Educação 

de Campo Belo do Sul/SC. 

Objetivo: estimular a mudança prática de 

atitudes e a formação de novos hábitos nos 

alunos da Rede Municipal de Ensino de Campo 

Belo do Sul/SC, alertando sobre o problema 

com produção de resíduos e a não destinação 

correta em seu descarte, tanto no ambiente 

escolar quanto na comunidade, possibilitando 

aos alunos e professores estudar conceitos 

importantes sobre Educação Ambiental.

Projeto de Educação Ambiental Água Nossa 

de Cada Dia.

Proponente: Sindicato Rural de Esmeralda/RS. 

Objetivo: promover a conscientização quanto 

à importância da preservação dos recursos 

hídricos. As atividades propostas para a 

proteção e recuperação de nascentes de água 

serão alcançadas por meio da transformação 

social, que implica na participação de distintos 

atores imersos no processo, os quais atuam 

como protagonistas em um propósito de 

reconstrução ambiental. 
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Dimensão Social

Como planejamento estratégico, a BAESA vem 

apoiando ações e parcerias que contribuem 

para o desenvolvimento local e regional dos 

municípios do entorno da Usina Barra Grande. 

As principais linhas de atuação da BAESA e de 

seus acionistas focam em projetos de geração 

de renda, preservação ambiental e promoção à 

saúde e segurança. Em complemento, a BAESA 

procura converter em apoio a projetos sociais 

todos os recursos disponíveis previstos nas leis 

de incentivos fiscais (que envolvem as áreas de 

cultura, esporte, crianças e melhor idade). Além 

disso, a BAESA é signatária do movimento ODS 

(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

102-12 203-2 413-1 O-1 O-2 O-6

PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS SOCIAIS

 

Em atendimento à Politica de Sustentabilidade 

e Investimento Social, a BAESA aplicou um 

montante de R$ 1.139.996,26 em ações e 

projetos sociais nos municípios do entorno da 

Usina. Considerando os recursos da BAESA, 

acionistas, parceiros e proponentes, o montante 

investido em 2017 foi de R$ 5.429.526,52. Em 

2018, o valor foi de R$ 853.156,70. A forte 

redução de 2017 para 2018 deve-se ao fato da 

indisponibilidade de recursos decorrentes de 

leis de incentivo fiscais, como Lei de Incentivo 

à Cultura, FIA, Lei do Esporte entre outras.
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2017 2018

N. projetos  Valor N. projetos Valor

Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente

2  R$ 30.000,00 0  R$ 16.584,00 

Educação 4  R$ 83.968,10   R$ 104.263,23 

Incentivo à prática de 
esporte

1  R$ 99.900,00 1 -

Idosos 2  R$ 99.900,00 0 -

Desenvolvimento de 
Crianças e Adolescentes 

6  R$ 99.900,00 0 -

Agregação de renda 1  R$ 77.583,52 1  R$ 24.169,41 

PRONON 1  R$ 99.900,00 0 -

PRONAS 0 - 0 -

Desenvolvimento da 
Cultura

6  R$ 398.300,00 0 -

Pequenos Apoios/Ações 
Sociais

0 - 6  R$ 5.528,00 

TOTAL 23  R$ 989.451,62 8  R$ 150.544,64 

Obs: Na tabela acima, não estão informados os valores referentes a contrapartidas das instituições locais parceiras 
e outros participantes da viabilidade dos projetos.

Valores investidos

2017 2018

Baesa R$ 883.868,10 R$ 150.544,64

Acionistas R$ 426.272,62  R$ 327.740,00

Parceiros R$ 3.843.392,00  R$ 207.656,06

Proponentes  R$ 275.993,80  R$ 167.216,00

TOTAL R$ 5.429.526,52 R$ 853.156,70
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No total foram apoiados 23 projetos em 2017 e 8 projetos em 2018, com destaque para:

Projeto Capacitação para Conselheiros Municipais de Direitos da Criança e Adolescente 

Proponente: (Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Pinhal da Serra/RS)

Objetivo: contribuir com o fortalecimento das políticas públicas da infância e adolescência.

Projeto Arte e Arteiros trabalhando a diferença

Proponente: APAE de Bom Jesus/RS

Objetivo: aquisição de armários, mesas, bancos e baú para facilitar o acesso dos professores 

aos materiais para uso nas oficinas e também organizar de forma que os alunos trabalhem com  

segurança e desenvolvam suas habilidades. 

Projeto Envelhecer com saúde e qualidade de vida 

Proponente: Prefeitura de Pinhal da Serra/RS 

Objetivo: oferecer aos idosos o desenvolvimento 

de atividades planejadas e sistematizadas, com uso 

de equipamentos adequados e recursos humanos 

especializados, buscando um envelhecimento físico 

e psicossocial saudável.  
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Parceria Votorantim pela Educação

Proponente: Municípios de Campo Belo do Sul/SC e Esmeralda/RS

Objetivo: contribuir para a melhoria da educação pública em cidades onde a Votorantim atua, por 

meio da qualificação das práticas de gestão educacional e da mobilização social das comunidades.

Projeto Adaptação e Modernização do Mobiliário

Proponente: APAE de Anita Garibaldi/SC

Objetivo: adaptar as salas de aula e de atendimentos técnicos para nossos educandos e profissionais, 

por meio da modernização e adaptação do mobiliário.

Projeto Embarcação 

Proponente: Corpo de Bombeiros Militar de Vacaria/RS

Objetivo: aquisição de Balsa Rafting para oferecer atendimento rápido e eficiente à população, e 

garantir a segurança dos bombeiros militares, por meio de equipamento adequado.

Projeto Motor para navegação em barco de salvamento

Proponente: Associação de Bombeiros Voluntários de Anita Garibaldi/SC

Objetivo: Aquisição de um motor de popa para compor os materiais do bombeiro, proporcionando 

um atendimento mais ágil para ocorrências aquáticas.
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Projeto Mais Uva

Proponente: Prefeitura de Anita Garibaldi/SC

Objetivo: fortalecer a produção de uva no município de Anita Garibaldi/SC, proporcionando 

incremento da renda para os produtores rurais, desenvolvimento da economia local e 

fortalecimento da fruticultura do município. 

Educação: com o objetivo de qualificar mão de 

obra para trabalhar em empreendimentos do 

setor elétrico e elevar os índices educacionais 

dos municípios de seu entorno, a BAESA 

patrocina, em parceria com a ENERCAN e o 

Instituto Alcoa, o Curso Técnico em Eletrotécnica, 

ministrado pelo SENAI na unidade de Lages.

EU-14

 Participam do curso 25 jovens da região, 

que recebem, gratuitamente, uma formação 

de nível técnico, ampliando suas oportunidades

no mercado de trabalho. O curso tem duração 

de dois anos, com término previsto para 

dezembro de 2019.  

 Todos os projetos aprovados são divulgados no site da BAESA (www.baesa.com.br). Lá também 

é possível conhecer as diretrizes do programa, identificar as linhas de atuação da Política de 

Sustentabilidade e Investimento Social, e assim cadastrar novos projetos, facilitando a participação 

das instituições sociais.
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A comunicação é  primordial no relacionamento 

da BAESA com seus stakeholders. Por meio de 

ações criativas e de canais específicos para 

alcançar seus diversos públicos, a BAESA 

vale-se da elaboração de publicações impressas 

(jornal institucional Informativo Barra Grande 

e Relatório da Administração), mídia eletrônica, 

diálogo constante e troca de informações para 

fortalecer a transparência e a credibilidade. 

Os investimentos realizados pela BAESA nos 

municípios da região de abrangência da Usina 

são apresentados aos grupos representativos 

da população. O debate para prospecção e 

avaliação do desempenho de projetos sociais 

tem sido discutido em reuniões periódicas 

dos Grupos de Atitude Sustentável (GAS) nos 

municípios de Anita Garibaldi/SC e Pinhal 

da Serra/RS, e nos Conselhos Comunitários 

Consultivos de Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul.  A partir de 2015, o balanço de projetos 

sociais e a prestação de contas vêm sendo 

apresentados em reuniões com a ADREL 

(Agência de Desenvolvimento da Região dos 

Lagos), que reúne os prefeitos e lideranças dos 

municípios do entorno da Usina, fomentando 

a discussão de iniciativas e ações voltadas ao 

desenvolvimento do turismo da Região dos 

Lagos. 

Nesse sentido, além da participação da BAESA, 

foram feitas  contribuições importantes para o 

desenvolvimento turístico da região, como:

- Disponibilização de áreas da empresa 

localizadas às margens do reservatório para 

instalação de estruturas de apoio ao turismo, 

como quiosques, rampas de acesso para barcos 

e píers flutuantes. Esses projetos custeados 

pela ADREL com recursos do Funturismo 

encontram-se em fase de implantação.

- Apoio técnico e informações para a 5.ª Etapa 

do Campeonato Gaúcho de Motonáutica, 

etapa Vacaria/RS, realizada nos dias 24 e 25 de 

novembro de 2018.

- Desenvolvimento do projeto "Interna-

cionalização dos Produtos e Serviços e 

Pré-Incubadora da Região dos Lagos", visando 

ao desenvolvimento de um portal do Parque 

dos Lagos, em parceria com o Instituto Alcoa e 

ADREL, e também com universidades da região, 

a fim de fortalecer e implementar iniciativas 

de desenvolvimento turístico utilizando os 

reservatórios das usinas hidrelétricas como 

atrativo para o turismo ecológico e sustentável. 

413-1 102-12 102-13

DIÁLOGO CONSTANTE COM OS PÚBLICOS DE INTERESSE
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Outra forma de incentivar a participação da 

comunidade na identificação de projetos sociais 

é o Sistema de Gestão de Projetos, ferramenta 

disponível no site da BAESA (www.baesa.com.br), 

que permite cadastrar projetos no Programa de 

Responsabilidade Socioambiental. 

O Centro de Atendimento à População (CAP), 

localizado em Anita Garibaldi/SC, é um local 

construído pela BAESA para receber sugestões, 

solicitações e críticas da comunidade em relação 

a ações e programas que são desenvolvidos. As 

demandas são registras no PROFAB (Programa de 

Famílias e Benefícios), sistema de atendimentos 

e em planilhas de controle. Esses controles 

classificam as demandas conforme a temática 

do questionamento encaminhado (Engenharia, 

Meio Ambiente, Regularização Fundiária e Social), 

não havendo a classificação “Reclamação” e 

“Queixa”. O PROFAB foi criado em 2006 para 

atender demandas do remanejamento das 

famílias. Posteriormente não houve ajustes 

no sistema que possibilitem a identificação 

específica para as categorias reclamações e/ou 

queixas.

A BAESA possui outras ferramentas ou 

processos estruturados de comunicação com 

seu público de interesse, tais como: 

• Informativo BAESA: jornal impresso.

• Mídia eletrônica: Site da BAESA.  

• Divulgação em veículos locais: Jornal Correio 

dos Lagos.

• Semanas Temáticas.

• Oficinas do Relatório de Sustentabilidade.

• Conselhos Comunitários Consultivos de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul e Grupos 

Atitude Sustentável – GAS/SC e GAS/RS.

• Programa de Visitas.

• Canal de denúncias: canalintegro.com.br/

energiaetica e 0800 878-9022.

A BAESA também participa de discussões com 

entidades públicas e grupos que já existem 

na região e que representam municípios do 

entorno da Usina, como a ADREL, Associação 

dos Municípios da Serra Catarinense (Amures) 

e a Associação dos Municípios dos Campos de 

Cima da Serra (Amucser). Colaboradores da 

BAESA participam ativamente de vários grupos 

de trabalho e fórum de discussão, tais como:

• Movimento Nós Podemos Santa Catarina: 

instituição que planeja ações para o atendimento 

aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

• Associação Brasileira das Concessionárias de 

Energia Elétrica (ABCE).

• Comitê da Bacia Apuiaê-Inhandava. 

• Comitê da Bacia do Canoas.

• Programas Governamentais Maio Amarelo e 

Novembro Azul.
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No período deste Relatório de Sustentabilidade, a BAESA realizou 10 capacitações sobre projetos 

sociais, voltadas para públicos interessados em aprender, elaborar e executar projetos sociais. O 

objetivo é estimular a participação de entidades da região. Além disso, o curso também ensina  

a elaborar um plano de negócio. Esta atividade faz parte do Plano Integrado de Relacionamento 

com a Comunidade do Entorno da UHE Barra Grande.

A utilização do reservatório da UHE Barra Grande está sendo fortalecida com base no Turismo 

de Desenvolvimento Sustentável e atuação conjunta com os municípios da região e a ADREL, 

estando em fase de implantação um projeto que prevê a instalação de estruturas de apoio, como 

píer flutuante, rampas de acesso ao reservatório e quiosques. Atualmente os usos do reservatório 

estão concentrados em corredores de dessedentação animal e pequenos acessos internos de 

propriedades, perfazendo atualmente menos de 0,7% do total da área de entorno com usos 

consolidados.

Em relação à utilização do reservatório para criação de peixes em tanques redes, não foram 

recebidas solicitações de uso, pressupõe-se que o baixo interesse para esse tipo de atividade 

deve-se ao fato de o reservatório estar inserido em uma região fria, onde grande parte do ano as 

temperaturas ficam relativamente baixas e inadequadas para o desenvolvimento e engorda de 

espécies de interesse comercial.

413-1

O-3

CAPACITAÇÕES SOBRE PROJETOS SOCIAIS
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403-1 O-5

Compromisso com a 
melhoria contínua

A Usina Hidrelétrica Barra Grande é certificada 

nas normas ISO 14001:2015 (sistema de gestão 

ambiental) e OHSAS 18001:2007(sistema de 

gestão de saúde e segurança) e em 2018 

recebeu também a certificação ISO 9001:2015 

(sistema de gestão da qualidade). As auditorias 

foram realizadas pelo Organismo Certificador 

BSI, onde foram verificados documentos, as 

instalações e as atividades laborais pertinentes 

à operação e manutenção da Usina.

A BAESA capacita continuamente seus trabalhadores considerando os perigos e riscos ocupacionais 

e impactos relacionados com as atividades, as exigências legais pertinentes e sua política. 

Buscando a melhoria contínua, anualmente os objetivos e metas do SGI são avaliados e definidos. 

A equipe monitora mensalmente os indicadores, apresentados na sequência:

 

CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ISO 14001 E OHSAS 18001
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Em 2018, o Programa SOL foi substituído 

pelo Programa 5S e resultados expressivos 

foram constatados em todos os locais da Usina, 

melhorando principalmente aspectos como a  

organização, a limpeza e a sinalização.  

Outra ferramenta de melhoria do SGI é 

o Banco de Ideias, em que colaboradores 

apresentam sugestões para as áreas de meio 

ambiente, segurança, infraestrutura, operação 

e manutenção. No biênio foram lançadas 50 

ideias.

 

404-1 308-1 409-1 408-1

Comprometida com a garantia de que 

os resíduos gerados nas dependências da 

Usina sejam destinados de forma correta, 

com o mínimo impacto ambiental, a BAESA 

implementou o Programa de Avaliação de 

Fornecedores Críticos, diminuindo assim o 

risco de passivos ambientais. São classificados 

como fornecedores críticos todos aqueles que 

fazem serviços relacionados com o manejo de 

resíduos, desde o transporte até a destinação 

final, seja resíduo perigoso ou não perigoso 

(Classe I e II).  Neste programa, a equipe do 

SGI faz auditorias in loco, onde são verificados 

requisitos de saúde, segurança, meio ambiente 

e direitos humanos, infraestrutura e processos. 

Caso sejam observadas não conformidades 

consideradas graves, estas são apontadas nos 

registros da avaliação e encaminhadas para a 

Diretoria da BAESA.  

Durante o biênio, não foram detectados 

riscos para ocorrência de trabalho infantil, 

forçado ou análogo ao escravo que possam 

causar impactos na BAESA ou na sociedade. 

Todos os novos contratos incluem cláusula com 

critérios de direitos humanos, trabalho infantil 

e trabalho análogo ao escravo.

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES CRÍTICOS
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Em maio de 2018 a BAESA alcançou uma 

marca expressiva em sua história: a Usina 

Hidrelétrica Barra Grande completou 12 anos 

sem acidentes de trabalho com afastamento, 

consolidando uma de suas principais diretrizes, 

que é a valorização da segurança do trabalho. 

São 4.609 dias sem acidentes com afastamento 

com empregados (dados até dez/18).

Todos os trabalhos são precedidos de 

Autorização para Execução de Serviços (AES) e 

a Análise Preliminar de Riscos (APR). A empresa 

possui implementado programas de segurança 

como PPRA, PCMSO, laudo ergonômico, LTCAT, 

entre outros. Além disso, todas as atividades 

foram mapeadas através da metodologia de 

avaliação de perigos e riscos.

Os riscos relacionados ao trabalho com 

alto potencial de gravidade de lesão, doença 

ou morte são as atividades realizadas em 

altura, eletricidade e espaços confinados.  

Para este e os demais riscos identificados, a 

empresa prioriza a eliminação deste risco, 

seguida da substituição da condição de perigo, 

adoção de camadas de controles, sinalização 

e alertas. Para as atividades são elaborados 

procedimentos de execução e de segurança 

e, ainda, são fornecidos equipamentos de 

proteção individual para os trabalhadores e 

exigido o uso por seus prestadores de serviços.

Todos os colaborares, prestadores de serviços 

e visitantes participam de treinamento de 

integração, onde são reportados os riscos aos 

quais estarão expostos, além das medidas 

de segurança adotadas e as ações a serem 

tomadas em situações de emergência.  

Foi implantado um programa focado no 

comportamento seguro: o Programa 4Ps 

(Pare, Pense, Previna-se e Prossiga) na Usina 

Hidrelétrica Barra Grande. Trata-se de um 

conjunto de medidas fundamentais para 

prevenir acidentes e priorizar a vida e a saúde 

do colaborador.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

2017 2018

Taxa de lesões 0 0

Taxa de mortes 0 0

HHT (próprios) 54.536 54.585

Número de casos de doenças relacionadas ao 
trabalho

0 0

403-5 403-8 403-9 403-10 O-5
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Em cumprimento à Lei 9.991/2000, as 

concessionárias dos serviços de Geração, 

Transmissão e Distribuição de energia elétrica 

devem investir, anualmente, um mínimo 

de 1% da sua Receita Operacional Líquida 

(ROL) em projetos do Programa de Pesquisa 

e Desenvolvimento Tecnológico do Setor 

de Energia Elétrica (P&D), sob regulação da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

Estes projetos deverão estar pautados pela 

busca de inovações para fazer frente aos 

desafios tecnológicos do setor elétrico.

Em 2017, a BAESA investiu mais de R$ 1 milhão 

em projetos de P&D. Destaque para o projeto 

"Otimização da geração integrada ao controle 

de cheias na usinas hidrelétricas da bacia do rio 

Uruguai", que tem como objetivo desenvolver 

um modelo de otimização integrada da geração 

hidrelétrica e controle de cheias nas usinas da 

bacia do rio Uruguai, realizado por meio de 

uma ferramenta que vai fornecer melhores 

previsões de afluências às usinas, bem como 

reduzirá os vertimentos turbináveis, garantindo 

a redução de perdas energéticas e avanços na 

gestão de eventos críticos de cheias.

Em 2018, a BAESA também investiu um 

montante superior a R$ 1 milhão em P&D, 

com destaque para o projeto "A invasão do 

mexilhão-dourado (Limnoperna fortunei) nos 

reservatórios das usinas hidrelétricas do alto 

rio Uruguai: efeitos colaterais e mecanismos 

de controle biológico". O objetivo é definir 

a situação da espécie invasora Limnoperna 

fortunei em reservatórios de usinas hidrelétricas 

na região do alto rio Uruguai. Além disso, 

pretende-se avaliar métodos biológicos para 

controle da população de mexilhão-dourado, 

testando a eficiência de predação de diferentes 

espécies nativas de peixes da região do alto rio 

Uruguai sobre o mexilhão-dourado e testar a 

eficiência do biopesticipa Zequanox.

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) 

EU-8

2017 2018

Valor investido  R$ 1.705.002,20   R$ 1.039.859,12  

Número projetos 17 14
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Uma vez que os impactos provenientes da fase 

de implantação do empreendimento já foram 

mitigados e controlados, no atual momento (12 

anos de operação) a BAESA tem identificado 

oportunidades de potencialização dos efeitos 

positivos de suas ações. Não foram identificados 

impactos negativos significativos de seus 

produtos e serviços nas comunidades.  

As reuniões com lideranças, participação 

em eventos, semanas temáticas, reuniões dos 

Conselhos Comunitários Consultivos e outras 

oportunidades de diálogo com as partes 

interessadas, têm sido utilizadas pela BAESA como 

ferramentas para monitoramento e feedback dos 

resultados das ações implementadas, desafios 

e oportunidade no âmbito do seu programa de 

responsabilidade social. 

Há 12 anos a BAESA apoia a concretização 

de projetos sociais dos municípios do 

entorno da Usina, resultando em aportes a 

aproximadamente 400 projetos. Contudo, não 

basta apoiar somente a viabilização. Avaliações 

do Programa de Apoio a Projetos Sociais indicam 

a necessidade de continuar com o programa de 

OPORTUNIDADES  E APRIMORAMENTOS 

413-2

capacitação das instituições para a elaboração 

e gestão de projetos sociais sustentáveis.

E as iniciativas e desafios não param por aí. Nos 

próximos anos serão revisados e melhorados 

os processos e controles existentes, tais como 

a capacitação dos nossos colaboradores em 

saúde, segurança e meio ambiente; implantação 

da fase III do Programa 4Ps;  revisão das práticas 

anticorrupção e do Código de Ética e Conduta 

Empresarial, com vistas atender os dispositivos 

da Lei 12846/2013; e elaboração de um novo 

livro didático para Educação Ambiental na 

região de abrangência da Usina, em parceria 

com os membros dos Conselhos Comunitários 

Consultivos de Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, a ser lançado em 2019 em substituição ao 

Livro Planeta Energia.

Em adição, os projetos Programa de 

Conservação da APP, Repovoamento do 

Reservatório e Incentivo à Piscicultura em 

Açudes, desenvolvidos pela BAESA, serão 

objetos de avaliação e revisão junto ao IBAMA, 

visando ao aperfeiçoamento para os próximos 

anos.
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102-55

Índice GRI – 
Opção Essencial (102-55) 

Indicador Descrição Resposta Página

102-1 Nome da Organização 12

102-2 Principais marcas, produtos e/ou serviços 12

102-3 Localização da sede da organização 12

102-4 Localização das operações 12

102-5 Propriedade e forma jurídica 12

102-6 Mercados atendidos 13

102-7 Porte da Organização 12, 14, 24

102-8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores 14

102-9 Cadeia de fornecedores  21

102-10
Principais mudanças durante o período coberto pelo 
relatório referentes a porte, estrutura ou participação 
acionária.

12

102-11 Abordagem ou princípio da precaução 26

102-12 Iniciativas externas 36, 41

102-13 Participação em associações 41

102-14 Declaração do principal tomador de decisão 6

102-16
Valores, princípios, padrões e normas de comporta-
mento

5, 23

102-18 Estrutura de governança 23
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Indicador Descrição Resposta Página

102-40 Lista de partes interessadas 8

102-41 Acordos de negociação coletiva 100%

102-42 Identificação e seleção das partes interessadas 8

102-43
Abordagem para o engajamento das partes interes-
sadas

8

102-44 Principais tópicos e preocupações levantados 8

102-45
Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas

24

102-46 Definição do conteúdo do relatório e limite dos tópicos 8

102-47 Lista de tópicos materiais 10

102-48
Reformulações de informações Sem altera-

ções

102-49
Mudanças nos relatórios Sem altera-

ções

102-50 Período coberto pelo relatório 8

102-51 Data do último relatório 8

102-52 Ciclo de emissão de relatórios 8

102-53 Ponto de contato para perguntas sobre o relatório 8

102-54 Declaração de acordo com Standards GRI 8

102-55 Sumário de conteúdo da GRI 54

102-56 Verificação externa 11

103-1 Explicação do tópico material e seus limites
10
Descritos 
ao longo 
do texto

103-2 Forma de gestão e seus componentes

103-3 Avaliação da forma de gestão

  

201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído 24

201-2
Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades 
decorrentes de mudanças climáticas 

26

201-4 Assistência financeira recebida do governo Zero
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Indicador Descrição Resposta Página

203-2 Impactos econômicos indiretos significativos 25, 36

  

204-1 Proporção de gastos com fornecedores locais 21

  

205-2
Comunicação e treinamento em políticas e procedi-
mentos anticorrupção

16

205-3 Casos confirmados de corrupção e ações tomadas Zero

  

301-2 Materiais provenientes de reciclagem Zero

  

302-1 Consumo de energia dentro da organização 34

302-2 Consumo de energia fora da organização 34

302-4 Redução do consumo de energia 34

 (novo 2018)

303-2 Gestão de impactos relacionados à descarga de água 31

303-4 Descarga d'água 31

303-5 Consumo de água 31

  

304-1
Sites operacionais de propriedade, arrendados, geren-
ciados ou adjacentes para áreas protegidas e áreas de 
alto valor de biodiversidade fora de áreas protegidas

29, 30

304-2
Impactos significativos de atividades, produtos e ser-
viços sobre biodiversidade

27, 29, 
30, 31

304-3 Habitats protegidos ou restaurados 29

  

305-1 Emissões diretas de GEE (Escopo 1) 33

305-2
Emissões indiretas de GEE pela compra de energia 
(Escopo 2)

33

305-3 Outras emissões de escopo 3 33

305-5 Redução de emissões de gases de efeito estufa 33
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Indicador Descrição Resposta Página

305-6
Emissões de substâncias que destroem a camada de 
ozônio

33

  

306-2 Resíduos por tipo e método de disposição 32

306-3 Vazamentos significativos Zero

306-4 Transporte de resíduos perigosos 32

  

307-1 Não conformidade com leis e regulamentos ambientais Zero

  

308-1
Novos fornecedores selecionados com base em crité-
rios ambientais

100% 21, 45

  

401-1
Novas contratações de funcionários e rotatividade de 
funcionários

15

  

403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional 44

403-5
Treinamento de trabalhadores em saúde e segurança 
ocupacional

46

403-8
Trabalhadores abrangidos por uma saúde e segurança 
ocupacional Sistema de gestão

46

403-9 Lesões relacionadas ao trabalho 46

403-10 Problemas de saúde relacionados ao trabalho 46

  

404-1 Média de horas de treinamento por ano, por empregado 16, 45

  

405-1 Composição dos grupos responsáveis pela governança 14

405-2 Diferença entre remuneração de homens e mulheres Não há

  

407-1
Operações e fornecedores em que o direito à liberdade  
de associação e negociação coletiva podem estar em 
risco

Zero
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Indicador Descrição Resposta Página

  

408-1
Operações e fornecedores com risco significativo de 
casos de trabalho infantil

45

  

409-1
Operações e fornecedores com risco significativo de 
casos de trabalho forçado ou obrigatório

45

  

410-1
Pessoal de segurança treinado em políticas ou proce-
dimentos de direitos humanos

100%

  

412-3
Acordos e contratos de investimento significativos que 
incluem cláusulas de direitos humanos ou que foram 
submetidas a triagem de direitos

100% 21

  

413-1
Operações com envolvimento da comunidade local, 
impacto  avaliações e programas de desenvolvimento

36, 41, 
43

413-2
Operações com impactos negativos significativos reais 
e potenciais nas comunidades locais

48

  

414-1
Novos fornecedores que foram selecionados usando 
critérios sociais

21

 Setorial 
Energia

 

EU1
Capacidade instalada, separada por fonte de energia 
primária  e regime regulatório

13

EU2
Produção de energia líquida, discriminada por fonte 
primária  de energia e regime regulatório

17

EU6
Forma de gestão para assegurar a disponibilidade e 
confiabilidade do fornecimento de eletricidade a curto 
e longo prazos (DMA)

17, 19

EU8

Atividades e despesas referentes à pesquisa e desen-
volvimento com os objetivos de disponibilizar eletri-
cidade mais confiável e promover o desenvolvimento 
sustentável

47

EU14
Programas e processos que assegurem a disponibili-
dade de mão de obra especializada

16, 40
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Indicador Descrição Resposta Página

EU18
Porcentagem de trabalhadores terceirizados submeti-
dos a treinamentos de saúde e segurança

100%

EU21

Medidas para planejamento de contingência, plano de 
gestão e programas de treinamento para desastres/ 
emergências, além de planos de recuperação/ restau-
ração

20

EU30 Fator de disponibilidade média da usina 17

Outros indicadores apontados pelos públicos 

O-1 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)  36

O-2 Projetos sociais: pessoas com deficiência e idosos 36

O-3
Utilização do lago e geração de renda / turismo / 
tanque rede

43

O-4
Ouvidoria Zero denún-

cias

O-5 Certificação, prêmios e reconhecimentos 44, 46

O-6 Projetos sociais e apoios 36

O-7 Educação ambiental 34
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