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Para a ENERCAN (Campos Novos 

Energia S/A), sustentabilidade é gerar 

energia utilizando recurso natural 

renovável e atuar de forma participativa 

no cotidiano da comunidade do 

entorno da Usina Hidrelétrica Campos 

Novos, promovendo e apoiando ações 

e projetos que contribuam para o 

desenvolvimento socioeconômico e 

sustentável da região, priorizando 

o respeito ao meio ambiente e aos 

valores sociais, históricos e culturais. 

Este Relatório de Sustentabilidade 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 Corporativas

102-16

MISSÃO

Gerar energia elétrica utilizando recurso natural renovável, valorizando a 

preservação ambiental e as comunidades da área de abrangência da Usina 

Hidrelétrica Campos Novos, 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 Relatório de Sustentabilidade 2019 da 

ENERCAN, elaborado conforme as diretrizes 

estabelecidas pela Global Reporting Initiative 

(GRI), versão Standard, opção Essencial, reúne 

informações cujo conteúdo foi definido por 

meio de oficinas e consultas com públicos 

de interesse (comunidade, colaboradores, 

acionistas e fornecedores) e foi desenvolvido 

para atender as expectativas de forma clara 

e transparente. Esta é a segunda edição do 

Relatório de Sustentabilidade elaborado em 

conformidade com o padrão GRI.

 No ano de 2019, a ENERCAN obteve 

conquistas importantes, com destaque para

os 20 anos de sua fundação. Da constituição da 

empresa, em 1999, até alcançar a privilegiada 

condição de ser uma boa referência para o 

setor elétrico brasileiro, são duas décadas de 

trabalho, competência e dedicação.

 Na área ambiental, destaque para os 

bons resultados alcançados pelo projeto 

Caxambu, uma iniciativa desenvolvida em 

parceria com a prefeitura de Abdon Batista 

que consiste na proteção e recuperação de 

nascentes, por meio da implantação de uma 

tecnologia inovadora (o modelo Caxambu), 

em propriedades ruais do município. Ao 

todo, 60 nascentes foram recuperadas e 

protegidas, assegurando o acesso a água 

potável a famílais que antes enfrentavam essa 

dificuldade. 

 O Programa de Conservação da APP (Área

de Preservação Permanente) chegou em 

sua oitava edição, consolidado pela ótima 

receptividade da população. Trata-se de 

uma iniciativa que valoriza as boas ações 

ambientais implementadas por famílias rurais. 

O maior mérito do projeto é a inversão da 

lógica de proteção do meio ambiente. Em 

vez de multas e punições a quem o agride, 

o Programa de Conservação da APP premia, 

com o repasse de recursos, agricultores 

que adotam ações em defesa da natureza. 

Em 2019, a ENERCAN premiou  os cinco 

produtores rurais que apresentaram as ações 

ambientais mais relevantes.
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 Em termos operacionais, o ano de 2019 

apresentou números significativos. A energia

gerada pela Usina Hidrelétrica Campos 

Novos, por exemplo, alcançou um total de 

2.987.962,958 MWh, o que corresponde a 

90,02% da energia assegurada. E o Índice 

de Disponibilidade médio no período foi de 

96,90%, bem acima dos 85,31% exigidos no 

Contrato de Concessão. A indisponibilidade 

de 3,10% teve a seguinte composição: 3,01% 

de indisponibilidade por manutenção progra- 

mada e 0,09% de indisponibilidade por 

manutenção forçada.

  Em 2019, a ENERCAN investiu cerca 

de R$ 4 milhões em 125 projetos sociais, 

15 a mais em relação a 2018. A maioria foi 

aprovada mediante mediante benefícios de 

leis de incentivo fiscal, como o FIA (Fundo 

para  Infância e Adolescência), Lei de Incentivo 

à Cultura, Lei do Esporte e outras. Destaque 

para iniciativas direcionadas a crianças 

e adolescentes e também para cultura. 

Juntas, as duas áreas somaram 101 projetos 

patrocinados. 

 Outro aspecto elogiável é que 86% do 

total são projetos desenvolvidos nos quatro 

municípios do entorno da Usina Hidrelétrica 

Campos Novos: Abdon Batista, Anita Garibaldi, 

Campos Novos e Celso Ramos. 

 A forte atuação social foi reconhecida 

publicamente. Em 2019, a ENERCAN foi uma 

das empresas premiadas com o Certificado 

de Responsabilidade Social, conferido pela 

Assembleia Legislativa de Santa Catarina a 

organizações com atuação no estado catari- 

nense que se destacam por ações marcantes 

na área social.

 Nas páginas que seguem será possível 

conhecer outros programas, projetos e ações 

que nos orgulham e nos motivam a continuar 

sendo um bom exemplo para acionistas, 

colaboradores, parceiros e as comunidades 

com as quais nos relacionamos. 

 Boa leitura.

Peter Eric Volf  
Diretor Superintendente
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102-46 102-50 102-51 102-52 102-53 102-54 102-40 102-42 102-43 102-44

Perfil do Relatório

Esta é a segunda edição do Relatório de 

Sustentabilidade alinhado às diretrizes da 

Global Reporting Initiative (GRI), organização 

reconhecida internacionalmente por definir 

padrões e indicadores de desempenho relacio-    

nados a gestão econômica, ambiental e social. 

Este Relatório foi elaborado de acordo com as 

diretrizes da GRI Standard na opção Essencial

Apresentamos neste documento os princi- 

pais desafios e resultados obtidos no período 

de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 

2019, nas categorias Econômica, Ambiental, 

Social e Setorial de Energia.

Dúvidas, sugestões ou críticas podem ser 

encaminhadas diretamente para o e-mail: 

atendimento@enercan.com.br.

METODOLOGIA PARA CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO

Conforme diretrizes da GRI, a elaboração do 

Relatório de Sustentabilidade deve considerar 

previamente as percepções de públicos de 

interesse, o que permite identificar os temas 

de maior relevância que serão comunicados. 

Como limite dos aspectos deste Relatório, 

foram focados nas atividades desenvolvidas 

pela Usina Hidrelétrica Campos Novos 

e aquelas que possuem relação com as 

comunidades dos quatro municípios de sua 

área de abrangência - Abdon Batista, Anita 

Garibaldi, Campos Novos e Celso Ramos, 

todos localizados no estado de Santa Catarina. 

Para tanto,  foram realizadas nos meses 

de outubro e novembro de 2018 consultas 

via e-mail e oficinas presenciais, em que 

participaram 71 pessoas, a saber:

• Público interno: oficina presencial e ques- 

tionário online realizada com colaboradores, 

representantes de empresas acionistas e 

prestadores de serviços lotados na usina, 

totalizando 43 pessoas.

102-47 103-01
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• Público externo: Oficina realizada com a 

comunidade e principais representantes dos 

municípios do entorno da Usina Hidrelétrica 

Campos Novos com os quais a ENERCAN 

mantém parcerias em projetos sociais voltadas 

ao desenvolvimento local e regional. Ao todo 

participaram 28 pessoas. 

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. Com isso, os públicos de interesse 

consultados puderam classificar 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 de 

Sustentabilidade (devidamente identificados 

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.

Em adição ao processo descrito, a coleta 

de informações complementares para o 

Relatório de Sustentabilidade leva também em 

consideração os fatos relevantes apontados 

em outros canais de comunicação, tais como 

o Centro de Atendimento à População, e os 

encontros com as comunidades durantes 

as atividades desenvolvidas em eventos 

específ icos, como as Semanas de Meio 

Ambiente e de Sustentabilidade.
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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  

Avaliação Ambiental de Fornecedores x  

SOCIAL Emprego x  

 Saúde e Segurança no Trabalho   

 Treinamento e Educação x x

 Diversidade e Igualdade de oportunidades x  

 Trabalho infantil x  

Trabalho forçado ou obrigatório   

Práticas de segurança x x

Avaliação em Diretos Humanos x  

Comunidades locais x x

102-47 103-01
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Lista de aspectos materiais considerados importantes (por público)

PÚBLICO

Categoria Aspectos Interno Externo

Avaliação social de fornecedores x  

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

 O conteúdo deste relatório passou pela revisão e aprovação da Diretoria da ENERCAN.

 A partir da definição dos aspectos importantes e dos respectivos indicadores, as informações 

foram apresentadas em cinco áreas: 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, cuja descrição pode ser consultada no Índice Remissivo GRI, disponível no final 

deste Relatório de Sustentabilidade.
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102-1 102-2 102-3 102-4 102-5 102-7 102-10 102-6 EU-1

Perfil da Organização
A ENERCAN - Campos Novos Energia S.A. foi 

constituída em 1999 como uma empresa de 

capital fechado, para ser a responsável pela 

operação, manutenção e administração da 

Usina Hidrelétrica Campos Novos. 

Sua composição acionária é distribuída em 

cotas entre quatro acionistas – CPFL Geração 

de Energia (48,723%), Companhia Brasileira 

de Alumínio (33,137%), Votorantim Metais 

(11,625%) e CEEE Geração e Transmissão de 

Energia Elétrica (6,514%). 

A ENERCAN 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 Centro de 

Atendimento à População fica na cidade de 

Anita Garibaldi, em Santa Catarina.

Construída no leito do rio Canoas, entre 

as cidades catarinenses de Campos Novos 

e Celso Ramos, a Usina Hidrelétrica Campos 

Novos tem potência instalada de 880 

MW. O reservatório ocupa uma área com 

34,6 quilômetros quadrados, abrangendo 

parcialmente terras de quatro municípios 

catarinenses: Anita Garibaldi, Abdon Batista, 

Campos Novos e Celso Ramos. Em termos 

de eficiência energética, cuja cálculo é obtido 

pela razão entre potência máxima instalada e 

área de terra ocupada, a Usina ostenta um dos 

maoires índices do Brasil, com coeficiente de 

eficiência energética de  24,4 MW/Km2,.

A energia gerada é distribuída pelo Ope-

rador 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. A 

energia gerada é contabilizada pela Câmara 

de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).  

A primeira Licença Ambiental de Operação, 

Nº002/2006, foi emitida pela FATMA (Fundação 

do Meio Ambiente) em 26 de janeiro de 2006. 

Em 23 de dezembro de 2014 ocorreu a última 

renovação da Licença Ambiental de Operação, 

com validade de oito anos.
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102-7 102-8 405-1

 A ENERCAN conta com 26 colaboradores lotados na usina, regidos pela CLT (tabela abaixo),  

e dois Diretores, lotados em Florianópolis e São Paulo.   

NOSSA EQUIPE

Colaboradores  por categoria funcional, 
gênero e faixa etária

2019

HOMENS MULHERES

Até 30 
anos

Entre 
30 e 50 

anos

Acima 
de 50 
anos

Até 30 
anos

Entre 
30 e 50 

anos

Acima 
de 50 
anos

Diretoria 0 1 1 0 1 0

Elétrica 1 3 0 0 0 0

Mecânica 1 3 0 0 0 0

Operação 4 7 0 0 0 0

Administrativo 1 1 0 0 1 0

Meio Ambiente 1 1 0 0 0 0

Civil 0 1 0 0 0 0

Eng. O&M 0 1 0 0 0 0

Colaboradores  por região e gênero 2019

Homens Mulheres

Região Sul 24 1

Região Sudeste 3 0

Outras 0 0

TOTAL colaboradores próprios 25 1

TOTAL terceiros fixos 13 6
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401-1

Colaboradores  por escolaridade 2019

Homens Mulheres

Até 30 
anos

Entre 
30 e 50 

anos

Acima 
de 50 
anos

Até 30 
anos

Entre 
30 e 50 

anos

Acima 
de 50 
anos

Ensino  
fundamental 0 1 0 0 0 0

Ensino técnico 5 5 0 0 0 0

Ensino superior 3 4 0 0 0 0

Pós graduados 0 8 1 0 1 0

Contratações por idade e gênero 2019

Colaboradores contratados Homens Mulheres

Até 30 anos 3 0

Entre 30 e 50 anos 0 0

Acima de 50 anos 0 0

TOTAL 3 0

Rotatividade por idade e gênero 2019

Colaboradores desligados Homens Mulheres

Até 30 anos 0 0

Entre 30 e 50 anos 4 0

Acima de 50 anos 1 0

TOTAL 5 0

Taxa de rotatividade 14,80%
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Treinamento (média anual - horas) 2019

Homens Mulheres

Elétrica 82:07:30 00:00:00

Mecânica 64:07:30 00:00:00

Operação 70:22:30 00:00:00

Administrativo 45:45:00 39:00:00

Meio Ambiente 41:00:00 00:00:00

Civil 39:00:00 00:00:00

EU-14 404-1 205-2

Com relação a ações que objetivam a melhoria 

contínua de processos e controles, a ENERCAN 

realiza anualmente treinamentos operacionais, de 

saúde e segurança no trabalho, e meio ambiente 

para os colaboradores e contratados que atuam na 

Usina Hidrelétrica Campos Novos. Todos recebem 

orientações sobre Normas Regulamentadoras, 

como a NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços 

em Eletricidade), NR 11 (Transporte, Movimentação, 

Armazenagem e Manuseio de Materiais), NR 33 

(Segurança nos Trabalhos em Espaços Confinados) 

Treinamento Código de Ética 2019

Colaboradores Treinados 4

Horas de treinamento 6

NR 35 (Trabalho em Altura), resíduos, entre outros.
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EU-30 EU-2 EU-6

A geração de energia hidrelétrica é um 

processo considerado sustentável e renovável, 

visto que não ocorre o consumo de recurso 

natural (água). Portanto, as fontes hídricas 

não são afetadas.

Em 2019, as condições hidrológicas possibi- 

litaram a geração de 2.987.962,958 MWh, o que 

corresponde a 90,02% da energia assegurada.  

O Índice de Disponibilidade médio em 2019 

foi de 96,90%, bem acima dos 85,31% exigidos 

no Contrato de Concessão. A indisponibilidade 

de 3,10% teve a seguinte composição: 3,01% 

de indisponibilidade por manutenção progra- 

mada e 0,09% de indisponibilidade por 

manutenção forçada.

GERAÇÃO DE ENERGIA

O percentual de perdas da Rede Básica e 

Consumo Interno adotado e descontado da 

Garantia Física para venda de energia foi 

de 3,15% (sendo 2,37% de perda estimada 

do sistema e 0,78% referente ao consumo 

interno da Usina). A energia foi vendida: (i) aos 

Acionistas, no Ambiente de Contratação Livre.

Diante deste fato, a Usina Hidrelétrica Campos 

Novos contribuiu para suprir a demanda de 

energia no país, com a disponibilização de 

volumes de energia ao SIN próximo, porém 

abaixo da energia assegurada.

Destaca-se a importância da reser va 

energética estratégica do reser vatório 

da Usina, em uma condição de recessão 

hidrológica do SIN, mostrou-se um importante 

mantenedor das vazões no rio Canoas, 

contribuindo para geração na bacia do rio 

mesmo nos períodos secos.
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Geração de energia 2019

Geração total GWh - bruta 2.021.567,990 MWh

Geração total GWh - líquida 2.987.962,958 MWh

Disponibilidade média (%) 96,89%

Para assegurar a disponibilidade e a confia- 

bilidade do fornecimento de energia, é realizada 

manutenção preventiva nos equipamentos 

conforme plano de manutenção estabelecido e 

manutenção corretiva conforme a necessidade. 

Além disso, são feitos treinamentos para 

capacitação dos colaboradores, com vistas 

a atingir a melhor performance possível nas 

atividades que são desenvolvidas.

EU-21

PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM - PSB 

Segurança na operação: Plano de Segurança de Barragem

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 importante é que as informa- 

ções obtidas são permanentemente registradas 

em relatórios de inspeção e uma equipe de 

engenharia avalia rotineiramente os dados, 

emitindo posteriormente relatórios de com- 

portamento. Essas ações permitem que os 

engenheiros responsáveis tomem decisões de 

forma preventiva, eficiente e segura.

A integridade dos equipamentos da Usina 

Hidrelétrica Campos Novos é garantida ainda
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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. 

Em atendimento a Resolução Normativa 

ANEEL nº 696, e de acordo com o que determina 

a Lei n° 12.334, que estabelece a Política Nacional 

de Segurança de Barragens, implementou-se o 

Plano de Segurança de Barragem na Usina 

Hidrelétrica de Campos Novos.

O Plano de Segurança da Barragem tem por 

objetivo auxiliar o empreendedor na gestão 

da segurança da barragem, servindo como 

uma ferramenta de planejamento estratégico 

das ações inerentes à segurança física das 

estruturas do empreendimento.

Neste contexto, o Plano de Ação de Emergência 

– PAE, parte integrante do Plano de Segurança 

de Barragem, o qual estabelece as ações 

a serem executadas pelo empreendedor 

da barragem em caso de si tuação de 

emergência, foi elaborado e apresentado aos 

representantes dos municípios integrantes da 

área de abrangência do empreendimento, bem 

como aos responsáveis pelas Defesas Civis 

municipais, regionais e estaduais.

O PAE está disponível para consulta no 

empreendimento, prefeituras envolvidas, bem 

como nos organismos de defesa civil.

Programa de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D)

As execuções dos projetos de P&D atendem ao disposto na Lei nº 9.991/2000 e o regulamento 

estabelecido pela ANEEL. Abaixo a tabela com os valores investidos em P&D:

2019

Valor Investido R$ 3.126.662,58 

Número de projetos 15

EU-8

Um dos destaques é o projeto "Modelos de 

segurança estrutural de barragens através 

de simulações por elementos finitos" e tem 

como objetivo desenvolver uma metodologia e 

uma ferramenta web para monitoramento em 

tempo real da segurança de barragens. 

O modelo numérico desenvolvido está sendo 

integrado a um sistema computacional que
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calcula os níveis de segurança da barragem 

num determinado instante. O sistema realizará 

os cálculos estruturais por elementos finitos 

e terá interfaces gráficas para análise dos 

resultados, além de sistema de alerta para 

níveis de criticidade, e permitirá a projeção 

de diferentes cenários futuros, antecipando 

eventos críticos, permitindo assim ações de 

controle mais precisas e rápidas.

102-9 204-1 308-1 412-3 414-1 409-1 408-1

Fornecedores de serviços

A seleção de fornecedores vai além das 

condições de preço oferecidas por seus 

produtos e/ou serviços, pois os prestadores de 

serviços contratados apresentam documentos 

que comprovam sua qualificação técnica e o 

cumprimento de normas de Saúde, Segurança, 

Meio Ambiente e Direitos Humanos. 

Todos os contratos firmados em 2019 contêm 

cláusulas/exigências associadas à necessidade 

de atender aos requisitos de Saúde, Segurança, 

Meio Ambiente e Direitos Humanos. Estes 

critérios também são avaliados em auditorias 

realizadas em fornecedores considerados 

críticos. Nos contratos firmados há cláusulas 

que informam punições caso constatada 

ocorrência de trabalho infantil e/ou escravo ou 

a iminência de forte impacto socioambiental 

para a sociedade. A principal delas é a 

rescisão imediata do contrato. Em adição, na 

ocorrência de impactos que possam afetar a 

sociedade, a ENERCAN utilizará um dos canais 

de comunicação já estabelecidos para informar 

os riscos. Até o momento, as avaliações de 

fornecedores não resultaram em riscos para 

a ENERCAN e tampouco para as comunidades 

da área de abrangência da Usina Hidrelétrica 

Campos Novos. São priorizadas contratações 

locais, desde que atendam exigências básicas 

de contratação. São contratados os serviços de 

transporte de colaboradores, fiscalização do 

reservatório,  limpeza e conservação, refeitório 

e vigilância patrimonial. 

Nas tabelas a seguir constam as informações 

sobre a cadeia de fornecedores da ENERCAN. 

O baixo índice de fornecedores locais deve-se 

à singularidade dos materiais necessários e 

à limitação dos fornecedores que atuam no 

entorno do empreendimento.
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Durante o período deste Relatório de Susten- 

tabilidade não foram detectados riscos para 

ocorrência de trabalho infantil, forçado ou 

análogo ao escravo que possam causar 

impactos na ENERCAN ou na sociedade. Em 

2019, todos os novos contratos incluem cláusula 

com critérios de direitos humanos, trabalho 

infantil e trabalho análogo ao escravo.

Gastos com fornecedores locais (compras Florianópolis)

Materiais 2019

Total R$ R$ 1.434.102,26

Número de contratos firmados 25

Número de fornecedores locais 0

Gastos com fornecedores locais 0

Proporção de gastos com fornecedores locais 0

Serviços 2019

Total R$ R$ 6.003.384,00 

Número de contratos firmados 49

Número de fornecedores locais 0

Gastos com fornecedores locais 0

Proporção de gastos com fornecedores locais 0

Gastos com fornecedores locais (compras Usina)

Materiais 2019

Total R$ R$ 365.354,78

Gastos com fornecedores locais 24,14%

Proporção de gastos com fornecedores locais 76%
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Governança Corporativa

102-18 102-16

A Diretoria Executiva é responsável pela 

administração operacional da Companhia. 

Juntamente com o Conselho de Administração, 

tem a missão de proteger e valorizar o 

patrimônio da ENERCAN, representando os 

interesses dos acionistas e dos demais públicos 

com os quais a Companhia e seus acionistas se 

relacionam. 

A Diretoria Executiva é composta por dois 

diretores acionistas ou não, sendo que dentre 

eles um é o Diretor Superintendente. Ambos 

possuem o prazo de mandato de dois anos, 

sendo permitida a reeleição. 

A Diretoria é o órgão executivo da adminis- 

tração da sociedade. Cabe a ela, dentro da 

orientação traçada pela Assembleia Geral 

e das atribuições que lhe forem delegadas 

pelo Conselho de Administração, assegurar o 

funcionamento regular da sociedade. 

Entre essas atribuições estão a de submeter 

à aprovação do Conselho de Administração os 

planos, políticas e estratégias da companhia, 

a proposta de orçamento, a proposta de 

destinação de lucros sociais, promover a 

alienação ou oneração de bens, a prestação de 

garantias e celebração de contratos – observada 

a competência do Conselho de Administração 

– e elaborar e submeter ao Conselho de 

Administração o Relatório de Administração, 

antes de submetê-lo à Assembleia de Acionistas 

A remuneração dos executivos da ENERCAN, 

em todos os níveis da estrutura de governança, 

é orientada por uma política que visa atrair, 

reter, motivar e desenvolver executivos com 

o padrão de excelência requerido por seus 

negócios. 

A remuneração fixa dos integrantes do 

Conselho de Administração, do Conselho Fiscal 

e da Diretoria Executiva é baseada em pesquisa 

de mercado realizada periodicamente por 

consultorias especializadas.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O funcionamento do Conselho de Adminis- 

tração é disciplinado pelo Estatuto Social da 

ENERCAN, que prevê o relacionamento com os 

comitês e comissões que o assessoram e com 

os demais órgãos da Companhia. 

Os Comitês de Assessoramento são: 

 Comitê de Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente; 

 Comitê Técnico; 

 Comitê Financeiro; 

Entre as competências e atribuições do 

Conselho de Administração destacam-se 

o estabelecimento das políticas gerais de 

negócios, a eleição da Diretoria Executiva e 

supervisão do exercício de suas funções, a 

manifestação sobre o Relatório da Adminis- 

tração e as contas da Diretoria e subordiná-las 

à Assembleia Geral e a destinação a ser dada 

ao lucro da Companhia. 

O Conselho de Administração pode estabe- 

lecer Comissões de Trabalho para assessorá-lo 

em temas específicos e de grande relevância 

para a Companhia, que não sejam de compe- 

tência dos Comitês Instituídos.

Anualmente, os conselheiros são avaliados 

por regras próprias de governança corporativa 

e participam de atividades de educação 

continuada no âmbito das organizações as 

quais representam. 

O desempenho da Diretoria Executiva 

também é avaliado conforme metas corpora- 

tivas e individuais, estabelecidas de acordo 

com o plano estratégico e metas definidas e 

aprovadas pelo Conselho de Administração.

O Conselho de Administração supervisiona 

e acompanha a gestão da organização através 

do Sistema Balanced Score Card (BSC), por 

meio de uma plataforma da web atualizada 

mensalmente,  a qual contém o mapa 

estratégico da companhia, além de reuniões 

periódicas realizadas trimestralmente e do 

reporte dos comitês consultivos que também 

realizam reuniões periódicas ao longo do ano 

para acompanhamento e avaliação das áreas 

específicas. 

Por meio do Mapa Estratégico, a ENERCAN 

declara seus objetivos estratégicos em termos 

corporativos, os quais são atualizados e 

acompanhados mensalmente pelas lideranças 

corporativas, par tes interessadas dos 

acionistas, além dos comitês e membros do 

Conselho de Administração.
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Dimensão Econômica
O valor econômico direto gerado e distribuído pela ENERCAN nos anos de 2017 e 2018 

encontra-se no demonstrativo que segue.  

Valores (em milhares de reais)

2019

1 - RECEITAS R$ 781.690.281,38 

    1.1 Suprimento e Fornecimento de Energia 
Elétrica R$ 779.685.175,76 

   1.2 Outras Receitas  R$ 2.005.105,62 

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS -R$ 213.938.035,70 

   2.1 Custos do Serviço de Energia elétrica -R$ 198.408.053,68 

   2.2 Despesas Operacionais -R$ 15.529.982,02 

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) R$ 567.752.245,68 

4 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO -R$ 52.444.611,33  

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO R$ 515.307.634,35 

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 
TRANSFERÊNCIA R$ 9.718.700,55 

    6.1 Receitas Financeiras R$ 9.718.700,55

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRI-
BUIR (5+6) R$ 525.026.334,90

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO R$ 525.026.334,90

    8.1 Pessoal R$ 4.297.187,04 

    8.2 Impostos, Taxas e Contribuições R$ 230.486.043,35 

             8.2.1 Federais R$ 198.882.888,56

             8.2.2 Estaduais R$ 31.603.154,79 

    8.3 Remuneração de Capitais de Terceiros R$ 39.503.057,92

             8.3.1 Juros R$ 39.475.066,39 

             8.3.2 Aluguéis R$ 27.991,53 

  8.4 Remuneração de Capitais Próprios R$ 250.740.046,59

             8.4.1 Dividendos - 

          8.4.2 Lucros Retidos/Prejuízo do 
exercício R$ 250.740.046,59
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 Em 2019 a Usina Hidrelétrica Campos 

Novos repassou mais de R$ 16 milhões a título 

de Compensação Financeira pela Utilização 

de Recursos Hídricos (CFURH). São recursos 

financeiros 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 pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH)

2019

Estado de Santa Catarina R$ 3.677.650,43

Órgãos do Governo Federal R$ 2.547.115,56

Municípios de Santa Catarina  R$ 10.251.106,31

Anita Garibaldi R$ 2.726.745,11 

Abdon Batista  R$ 2.335.322,12 

Campos Novos  R$ 2.598.385,43

Celso Ramos R$ 2.590.653,65 

TOTAL  R$ 16.475.872,30 

203-2

Compensação Financeira
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Risco Financeiro 

Anualmente, a gerência monitora a eficácia 

dos controles internos dos processos de 

negócio que impactam de forma relevante 

as demonstrações financeiras para garantir a 

integridade dos registros contábeis. 

A ENERCAN observa a legislação aplicável aos 

mercados de capitais do Brasil. As diretrizes de 

avaliação de controles internos estão alinha- 

das às exigências da Lei Sarbanes-Oxley para 

divulgação dos relatórios financeiros, bem 

como ao cumprimento da Instrução 480/2009, 

da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

A ENERCAN também adota o conceito 

de auto-avaliação de controles (“control 

self-assessment”) sobre as demonstrações 

financeiras que abrangem todos os executivos 

da Companhia, desde os gerentes até o Dire-

tor-Presidente. O objetivo é atribuir a devida 

responsabilidade desses executivos sobre o 

ambiente de controles internos.

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 ENERCAN pagasse, em 

2019, o valor de R$ 137.290.469,28.

102-11 201-2
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Dimensão Ambiental

304-1 304-2 304-3

A ENERCAN possui uma área de 2.258,38 hectares, que é integralmente destinada à conservação 

da Área de Preservação Permanente (APP). Parte desta área foi utilizada no período de implantação 

do empreendimento para a instalação do canteiro de obras, as quais foram recuperadas no âmbito 

do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), totalizando a restauração de 115 

hectares na APP e 98 no PRAD.

A ENERCAN – Campos Novos Energia S.A., em 23 de dezembro de 2014, recebeu da FATMA a 

renovação da Licença Ambiental de Operação n.º 9.665/2014 com validade de 96 (noventa e seis) 

meses, norteando dessa forma as principais ações desenvolvidas pelo empreendimento para os 

08 (oito) anos subsequentes. A emissão desta Licença estabeleceu como requisitos as atividades 

de meio ambiente relacionadas aos seguintes programas:

 Programa de Supervisão Ambiental.

  Programa de Monitoramento das condições 

Hidroclimátológicas.

 Programa Monitoramento de Estabilidade 

de Encostas.

 Programa de Monitoramento Sismológico.

 Plano de Controle Ambiental.

 Programa de Monitoramento e Controle da 

Qualidade de Águas Superficiais.

 Programa de Monitoramento Hidrossedi-

mentologia.

Programa de Proteção da Faixa Ciliar - APP. 

 Programa de Monitoramento de Macrófitas 

Aquáticas.

 Programa de Monitoramento e Controle da 

Espécie Exótica Invasora Limnoperma fortunei. 

 Programa de Monitoramento e Manejo da 

Fauna Silvestre. 

 Programa de Monitoramento e Manejo da 

Ictiofauna.

 Programa de Repovoamento da Ictiofauna 

no Reservatório da UHE Campos Novos.

 Programa de Monitoramento de Aquíferos. 

 Programa de Comunicação Social e Edu- 

cação Ambiental. 

 Plano Ambiental de Conservação e Uso do 

Entorno do Reservatório – PCAU. 

  Implementação de Unidade de Conservação 

– Parque Estadual Rio Canoas.

26



A vegetação presente na área de APP do empreendimento, somadas a do Parque Estadual Rio 

Canoas, representam um importante refúgio para uma grande diversidade de animais, muito 

deles considerados raros ou ameaçados de extinção, como o puma (Puma concolor), a jaguatirica 

(Leopardus pardalis) e outros dois gatos-do-mato (Leopardus tigrinus e Leopardus wiedii). Entre as 

aves destacam-se dois papagaios ameaçados de extinção bastante ligados à mata de araucária: 

o papagaio-do-peito-roxo (Amazona vinacea) e o papagaio-charão (Amazona pretrei). 

Monitoramento de fauna

304-1 304-2 304-3

Foram registradas nas áreas de monitoramento de fauna e flora mais de 40 espécies de animais 

vertebrados terrestres. As aves marcam o grupo de maior riqueza, com 277 espécies encontradas, 

seguida dos mamíferos com 59 espécies, 42 espécies de anfíbios e 33 répteis, dentre estas, foram 

encontradas diversas espécies que constam em listas nacionais e internacionais com algum grau de 

risco, dentre elas as seguintes espécies: 9 mamíferos (5 famílias); 2 de répteis (2 famílias); 3 anfíbios 

(3 famílias); 23 aves (16 famílias). Em relação à flora existente nessa área, foram identificadas 6 

espécies enquadradas nas listas de espécies em risco de extinção.
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ALEVINOS

curimbatá 29.000 

ciapara 4.000 

piracanjuba 3.000 

suruvi 2.000 

dourado 1.000 

TOTAL 39.000 

Dentre os programas em desenvolvimento, destaque para o repovoamento do reservatório da 

UHE Campos Novos, que previa a soltura de um total de 117.000 alevinos em três anos de projeto 

piloto iniciado no final de 2014. Estão sendo introduzidas cinco espécies nativas tais como como 

piracanjuba (ameaçada de extinção), dourado e suruvi (ameaçada de extinção). O projeto foi 

estendido por mais três anos, prevendo a soltura de outros 117.000 alevinos. Em 2019, primeiro ano 

desta segunda etapa do projeto, foram soltos 39.000 alevinos e peixes juvenis, correspondendo 

a 33,33% da meta dessa extensão do projeto.

Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna

304-2
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O banco genético “in vivo” dos peixes migradores do Alto Uruguai é mantido nas instalações da 

Piscicultura Panamá, em Paulo Lopes, Santa Catarina, desde o ano de 2002. Atualmente conta 

com 1.478 peixes das 5 espécies alvo para a conservação da ictiofauna da UHE Campos Novos. 

Os animais foram capturados ao longo das atividades de monitoramento e salvamento, além de 

peixes provenientes do banco genético do Laboratório de Biologia e Cultivo de peixes de água 

doce da Universidade Federal de Santa Catarina (LAPAD – UFSC). 

Foi dada continuidade ao Programa de Conservação da APP, que já encontra na 8ª edição e tem 

por objetivo incentivar a preservação das áreas do entorno do reservatório da Usina Hidrelétrica 

Campos Novos, através do reconhecimento dos lindeiros que executaram ações em defesa do 

meio ambiente. Anualmente é lançado o edital e, ao final do Programa, os lindeiros que somam a 

melhor pontuação com a adoção de ações de proteção da mata ciliar recebem prêmios em dinheiro. 

Na tabela abaixo constam os vencedores do Programa em 2019.

Programa de Conservação da APP

2019

1º lugar (R$ 6.000,00) - Alcides Ribeiro de Medeiros - Celso Ramos

2º lugar (R$ 4.000,00) - Nilson Bom - Celso Ramos

3º lugar (R$ 2.500,00) - Fernando Zanchett - Abdon Batista

4º lugar (R$ 2.000,00) - Bruno Antônio Ferdinando Mazzuco - Celso Ramos

5º lugar (R$ 1.500,00) - José Maria Goulart - Abdon Batista
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303-2 303-4 303-5

As usinas hidrelétricas são fontes de energia limpa que se utilizam da água como a principal 

matéria prima para a geração dessa energia e, com uso não consumível, é utilizada passando pelas 

turbinas e sendo devolvida ao leito do rio. 

Visto a importância desse bem, a ENERCAN prima por valorizar e preservar a água com o apoio 

a diversas medidas educacionais e de conscientização das comunidades e municípios do entorno 

da Usina Hidrelétrica Campos Novos. Porém, a Empresa não esquece de sua responsabilidade 

interna, com o uso responsável da água entre os colaboradores. 

A água utilizada é obtida através de sua canalização, que infiltra no maciço rochoso da área da 

casa de força da Usina e que, anteriormente, era drenada para o leito do rio Canoas sem nenhuma 

utilização. Toda a água retirada é devolvida ao rio nas mesmas condições. 

Os efluentes gerados são tratados na ETE da própria Usina e mensalmente é realizado o 

monitoramento para verificação da sua eficiência, bem como o atendimento aos requisitos legais 

aplicáveis. Os índices médios de remoção de DBO foram de 84,02% para efluente sanitário como 

uma carga média de 63,05 mg/l. Em algumas campanhas de 2019 foi detectada 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).

Volumes de água e efluentes tratados 2019

Água

Volume de água consumida (m3) 1.622,10

Efluentes

Volume de efluentes (m3) 1.086,30

Águas e efluentes
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Com o princípio de preservar o meio ambiente 

e seus recursos renováveis, a ENERCAN moni- 

tora suas atividades em consonância com 

práticas ambientalmente sustentáveis. 

Todos os resíduos gerados são monitorados e 

encaminhados para disposição final adequada. 

Os prestadores de serviços envolvidos no  

manejo de resíduos são selecionados de 

forma criteriosa e auditorias nos aterros são 

realizadas periodicamente pela equipe da 

ENERCAN.

Em 2019, foram encaminhados para 

reciclagem e/ou compostagem 89% dos 

resíduos. 

Resíduos gerados

Resíduos perigosos Quantidade Disposição final

Óleo lubrificante (litros) 528 Rerrefino

Lâmpadas (unidades) 448 Reciclagem

Materiais contaminados (Kg) 470 Aterro industrial

Em 2019 foi registrado um vazamento de 400 litros de óleo, que foi coletado e encaminhado 

para recuperação, a fim de ser reutilizado posteriormente na Usina.

306-2 306-3 306-4

Resíduos sólidos

Resíduos não perigosos Quantidade Disposição final

Papel (Kg) 380,40 Reciclagem

Plástico (Kg) 293,20 Reciclagem

Não reciclável (Kg) 828,60 Aterro

Orgânico (Kg) 5.997,20 Compostagem

Metal (Kg) 281,70 Reciclagem

Vidro (Kg) 77,40 Reciclagem

Efluentes - lodo fossa séptica (m3) 24 Aterro
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A ENERCAN aderiu ao Programa Brasileiro GHG Protocol, passando a publicar na plataforma 

Registro Público de Emissões seu inventário de gases do efeito estufa. Na tabela abaixo constam 

as emissões de 2019. 

305-1 305-2 305-3 305-5 305-6

Emissões em toneladas métricas de CO2 equivalente (tCO2e)

Escopo 1 (tCO2e) 100,70

Escopo 2 (tCO2e) 5,19

Escopo 3 (tCO2e) 73,69

Total 179,58

Redução emissões -

Substâncias destruidoras da camada de ozônio (Kg) 0

Com relação ao consumo de energia elétrica com potencial de uso de fontes que utilizam 

combustíveis fósseis, a parcela de utilização da ENERCAN é pequena, uma vez que na Usina, a 

energia consumida provém de fonte hidráulica. Em 2019, observou-se uma significativa redução 

no consumo de energia, conforme tabela abaixo:

302-1 302-2 302-4

Emissões Atmosféricas

Consumo de energia

Consumo de energia 

DENTRO DA ORGANIZAÇÃO

Combustão móvel - gasolina (litros) 7.227

Combustão móvel - diesel (litros) 3.687

Combustão estacionária - diesel (litros) 747

Consumo interno (serviço auxiliar) MWh 3.744

FORA DA ORGANIZAÇÃO

Energia elétrica comprada (MWh) 72
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Ao compreender a educação ambiental em sentido mais amplo, a ENERCAN volta-se à formação 

de pessoas orientadas ao exercício da cidadania responsável e consciente, com ampla percepção 

sobre o ambiente no qual estão inseridas e sobre as consequências positivas ou negativas das 

atitudes que as afetam. 

É nesse contexto que a promoção e o apoio a eventos na região da Usina, visando à conscientização 

para a adoção de atitudes mais sustentáveis e de respeito ao meio ambiente representa uma diretriz 

estratégica de responsabilidade social da ENERCAN, assumida desde a constituição da empresa. 

Valendo-se dessa experiência, a ENERCAN apoia as ações de educação ambiental que evidenciam 

o atendimento de temas que a própria comunidade identifica como carência ou problema a ser 

abordado. Em  2019, destacamos o projeto descrito abaixo:

Projeto Caxambu: consiste na recuperação de 60 nascentes, por meio da implantação do o 

modelo Caxambu, em propriedades ruais do município de Abdon Batista. Proposto pela prefeitura, 

o projeto foi elaborado para solucionar dois problemas na área rural: falta de proteção ambiental 

das nascentes e de água potável para as famílias que 

vivem nessas propriedades. 

A ideia do projeto é garantir a proteção das nascentes 

com cercamento e plantio de mudas nativas, tratos 

culturais nas áreas, adoção do modelo “Caxambu” e 

envolvimento dos atores locais. Além disso, o projeto 

facilitou processos naturais de sucessão e recuperação 

vegetal das áreas, aumento da biodiversidade com a 

recomposição e melhoria de habitats, contenção dos 

processos erosivos e reintegração paisagística das 

áreas degradas. O resultado foi excelente: todas as 60 

nascentes foram recuperadas, assegurando o acesso 

a água potável mesmo em períodos de estiagem. 

Programa de Educação Ambiental
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Dimensão Social
102-12 203-2 413-1 O-6O-1

Como parte do planejamento estratégico, a ENERCAN vem focando em ações e parcerias que 

contribuam para o desenvolvimento local e regional dos municípios localizados no entorno da 

Usina Hidrelétrica Campos Novos.  

Desde 2013, a ENERCAN é parceira do Movimento Nós Podemos Santa Catarina, instituição 

ligada ao Movimento Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Por sua forte 

atuação na área educacional, a ENERCAN é uma das apoiadoras oficiais do ODS 4 - Educação de 

Qualidade, já que apoia e desenvolve diversos projetos educacionais.

PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS SOCIAIS

Os projetos são recebidos permanentemente por meio do SGP (Sistema de Gestão de Projetos). 

Informatizada, a nova ferramenta tornou virtual e em tempo real o processo de recebimento, 

análise, acompanhamento e emissão de relatórios, no tópico Projetos Sociais disponível no site da 

ENERCAN (www.enercan.com.br).  

Um comitê formado por equipe multidisciplinar avalia periodicamente os projetos cadastrados 

no sistema e a respectiva execução. Anualmente é realizada a Capacitação de Projetos Sociais com 

parceiros da ENERCAN, órgãos e instituições dos municípios do entorno da Usina com o objetivo 

de apresentar a Política de Sustentabilidade e Investimento Social, diretrizes e linhas de atuação. 
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Em 2019, a ENERCAN investiu R$ 3.728.020,83, oriundos de recurso incentivados, R$ 118.306,49, 

provenientes da ADRS (Associação para o Desenvolvimento Regional Sustentável), e R$ 143.660,54 

da verba corporativa, totalizando um aporte de R$ 3.989.987,86. O gráfico abaixo apresenta o 

percentual de investimento entre recursos incentivados, ADRS e verba corporativa. 

Cumpre destacar que o orçamento do investimento social praticamente se manteve igual ao 

de 2018, com redução de R$ 214.182,97, em decorrência da aplicação dos recursos da ADRS no 

ano anterior. Já em 2019, cumprindo a meta estabelecida, os recursos da ADRS foram totalmente 

aplicados, a conta encerrada e foi encaminhado processo para baixa da Associação.

Projetos Sociais por linha de atuação 2019

Projetos  Valor (R$)

Saúde, Segurança e Meio Ambiente 4 R$ 57.023,25

Educação 4 R$ 179.239,77

Incentivo à prática de esporte 1 R$ 258.020,83

Idosos 1 R$ 433.750,00

Desenvolvimento de crianças e adolescentes 17 R$ 433.750,00

Agregação de renda 1 R$ 15.999,62

PRONON 1 R$ 433.750,00

PRONAS 1 R$ 433.750,00 

Desenvolvimento da Cultura 17 R$ 1.735.000,00 

Pequenos Apoios/Ações Sociais 9 R$ 9.704,39 

TOTAL ENERCAN 56 R$ 3.989.987,86 

PERCENTUAL 
DE RECURSOS POR 

INVESTIMENTO
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Valores investidos

ENERCAN R$ 3.989.987,86

Acionistas R$ 191.000,00

Parceiros R$ 32.871.127,95 

Proponentes R$ 412.600,00 

TOTAL R$ 37.464.715,81 

Considerando recursos da ENERCAN, acionistas, proponentes e parceiros, o montante investido, 

em 2019, foi de R$ 37.464.715,91.

Em 2019, a ENERCAN patrocinou 9 ações 

sociais (pequenos apoios/ações pontuais), 

totalizando investimento de R$ 9.704,39. 

Foram recebidos, via SGP (Sistema de Gestão 

de Projetos Sociais), 125 projetos, 15 a mais em 

relação ao ano de 2018. A seguir, o número de 

projetos cadastrados em 2019, por linha de 

atuação.

 Cultura: 63

 Esporte: 1

 Idoso: 3

 FIA: 38

 Agregação Renda: 3

 Educação: 6

 Meio Ambiente: 2

 Educação Ambiental: 4

 PRONON: 2

 PRONAS: 1

 Saúde: 1

 Segurança: 1

O gráfico ao lado demonstra o percentual 

de projetos aprovados por município. Alguns 

projetos da Cultura são itinerantes, ou seja, 

são realizados em mais de um município. No 

gráfico, eles foram computados somente uma 

vez no município de Campos Novos.

PERCENTUAL 
DE PROJETOS 

POR MUNICÍPIO
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 Cine ENERCAN: realizado nos municípios 

de Cerro Negro, Anita Garibaldi, Abdon Batista 

e Celso Ramos, o Cine ENERCAN levou a magia 

do cinema para pessoas que, em sua maioria, 

jamais haviam entrado em uma sala de cinema.

O Cine ENERCAN é um caminhão que se trans- 

forma em cinema com toda a infraestrutura: 

telão, climatização, poltronas, banheiros... 

mais pipoca e refrigerante. Em cada município, 

foram cinco sessões por dia, todas gratuitas, 

sendo quatro destinadas a alunos e uma 

para a comunidade. Os filmes exibidos foram 

previamente selecionados conforme a faixa 

etária.

  I Mostra de Biodiversidade do Parque 

Estadual do Rio Canoas: promovida na própria 

Unidade de Conservação, a Mostra apresentou a 

alunos das escolas da região as riquezes naturais 

do local, como as espécies da fauna, da flora e 

os belas paisagens. 

Alguns dos projetos desenvolvidos em 2019 estão destacados a seguir: 

  Implantação de heliponto para o Hospital 

Frei Rogério: a ENERCAN repassou recursos 

para a construção do heliponto no Hospital Frei 

Rogério, no município de Anita Garibaldi, cujo 

objetivo é proporcionar agilidade no transporte 

de pacientes em situação de emergência para a 

cidade de Lages. 

 Centro de Educação Ambiental: projeto  

liderado pela Polícia Militar Ambiental, cujo 

propósito é reformar duas salas do Centro de 

Educação Ambiental, em Anita Garibaldi, onde 

é desenvolvido o Programa Protetor Ambiental 

(projeto de formação continuada  de jovens).
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 Inseminação Artificial em Tempo Fixo: 

objetivo é melhorar a qualidade genética do

rebanho bovino leiteiro, por meio de Inseminação

Artifical por Tempo Fixo  (IAFT) ,  e ampliar a  pro- 

dução pecuária por meio da oferta de alimen- 

tação de qualidade à base de pastagem perene.

A IAFT é uma biotecnologia que permite 

inseminar grande número de vacas no mesmo 

dia e hora predeterminada, sem a necessidade 

de observação de cios.

O projeto também prevê o melhoramento 

das pastagens como recurso forrageiro de 

alimentação, uma das opções mais econômicas 

disponíveis atualmente no setor pecuário.

 Projeto Minhocando: objetivo é implemen- 

tar a coleta de resíduos orgânicos na área urbana 

de Anita Garibaldi. Atualmente o município conta 

com o serviço de coleta seletiva, mas ainda há 

dificuldade em sensibilizar a população quanto 

à necessidade de separação dos resíduos. 

O projeto Minhocando foi criado para fazer a 

compostagem dos resíduos orgânicos gerados 

nas escolas da cidade, residências, instituições 

e estabelecimentos comerciais. O trabalho é 

desenvolvido por estudantes no Centro de 

Educação Ambiental.

EU-14

 Curso Técnico em Eletrotécnica: dois 

anos após iniciarem o desafio de buscar novas

perspectivas para a vida profissional, 22 estu- 

dantes do Curso Técnico em Eletrotécnica rece- 

beram o certificado de Técnico em Eletrotécnica 

no dia 12 de dezembro de 2019.

Ministrado pelo SENAI de Lages, e oferecido 

gratuitamente pela ENERCAN, o Curso Técnico 

em Eletrotécnica foi uma ótima oportunidade de 

formação profissional para jovens. Por seu belo 

desempenho, um dos alunos foi selecionado 

para a vaga de Técnico Operador na Usina Hidre- 

létrica Campos Novos.
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413-1 102-12 102-13

O diálogo da ENERCAN com seus diversos públicos de interesse continuam ocorrendo, 

principalmente pela participação permanente em eventos, fóruns regionais e reuniões periódicas 

com os comitês de assessoramento e o próprio Conselho de Administração, ocasiões onde é 

possível, além de reportar informações, compartilhar interesses e desafios.

A ENERCAN possui três certificações: ISO 

14001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 9001:2015, 

auditadas pelo Organismo Certificador BSI, que 

verificou documentos, instalações e atividades 

laborais pertinentes à operação e manutenção 

da Usina Hidrelétrica Campos Novos.

Os Objetivos e Metas do Sistema de Gestão 

Integrado (SGI) são definidos anualmente 

visando à melhoria contínua dos processos. A 

equipe do SGI monitora mensalmente esses 

indicadores, apresentados na sequência.

403-1

Diálogo constante com os públicos de interesse

Compromisso com a melhoria contínua
Certificação ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001
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Objetivo Meta        2019

Melhorar o de-
sempenho am-
biental e preve-
nir a poluição

Reduzir em 3% as emisões de gases do Efeito Estufa 

Reduzir em 16% o consumo de óleo lubrificante 

Doação de 5 mil mudas de árvores nativas 

Soltura de 3 mil alevinos no reservatório 

Encaminhar 86% dos resíduos para reciclagem 

Aumento de 2% das melhorias realizadas no Programa de 
Conservação da APP 

Melhorar o de-
sempenho am-
biental e preve-
nir a poluição

Zero acidentes de trajeo (com lesão) 

Identificar 7 potenciais incidentes por mês 

Zero doenças ocupacionais 

Implementar campanha mãos limpas 

Resolver 100% dos potenciais incidentes de alto risco 

Garantir a dis-
ponibilidadde e 
confiabilidade 
da Usina

Reduzir em 3% as emisões de gases do Efeito Estufa 

Reduzir em 16% o consumo de óleo lubrificante 

A ENERCAN possui implementado o sistema de capacitação de trabalhadores e prestadores de 

serviços, considerando os riscos relacionados às atividades, as exigências legais pertinentes e a 

política interna de saúde e segurança dos trabalhadores. Todos os colaborares, prestadores de 

serviços e visitantes participam de treinamento de integração, em que são reportados os riscos, 

as medidas de segurança adotadas e as ações a serem tomadas em situações de emergência, 

incluindo o exercício do direito de recusa. Está implantado também o Programa 4Ps, focado no

403-5 403-8 403-9 403-10 O-5

Apenas uma meta não foi atingida, pois ocorreu um vazamento acidental do gás SF6 de um 

disjuntor da subestação, o valor de emissões de gases do efeito estufa ultrapassou a meta prevista.

Saúde e Segurança do Trabalho
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2017 2018

Taxa de lesões 0 0

Taxa de mortes 0 0

HHT (próprio) 51.569 50.800

Número de casos de doenças relacionadas ao trabalho 0 0

Uma vez que as os impactos provenientes da fase de implantação do empreendimento já foram 

mitigados e controlados, no atual momento a ENERCAN tem identificado oportunidades de 

potencialização dos efeitos positivos de suas ações. Não foram identificados impactos negativos 

significativos de seus produtos e serviços nas comunidades.  

413-2

Oportunidades e Aprimoramentos

comportamento seguro. Há ainda o Programa Potencial Incidente, que estimula a contribuição dos 

colaboradores e prestadores de serviços na promoção de ambientes e atitudes seguras.

 Em 2019, dois acidentes de trabalho foram registrados: um sem afastamento e outro com 

afastamento de três dias do acidentado. Em ambos, a ENERCAN prestou socorro e suporte, fazendo 

investigação com a CIPA, Gestores, Segurança do Trabalho e Gerência. Para os dois casos foram 

elaborados planos de trabalho e adotadas medidas para evitar reincidências ou acidentes similares.

 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 

por meio da metodologia de avaliação 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 estes e os demais 

riscos identificados, a ENERCAN 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, fornecidos equipamentos de 

proteção individual para os trabalhadores e exigido o uso por seus prestadores de serviços.
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102-55

Índice GRI – Opção Essencial 
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  12

102-7 Porte da Organização  12, 13, 23

102-8 Informações sobre empregados e outros traba-
lhadores   13

102-9 Cadeia de fornecedores   19 

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

  12

102-11 Abordagem ou princípio da precaução   25

102-12 Iniciativas externas   34, 39

102-13 Participação em associações   39

102-14 Declaração do principal tomador de decisão  6 

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de compor-
tamento  5, 21 

102-18 Estrutura de governança   21

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 inte-
ressadas  8 
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Indicador Descrição Resposta Página

102-44 Principais tópicos e preocupações levantadas   8

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas  23 

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 

alterações
 

102-49
Mudanças nos relatórios Sem

alterações
 

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  42 

102-56 Verificação externa  11 

103-1 Explicação do tópico material e seus limites
 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   23

201-2 Implicações financeiras e outros riscos e oportuni-
dades decorrentes de mudanças climáticas  25 

201-4 Assistência financeira recebida do governo Zero  -

203-2 Impactos econômicos indiretos significativos   24, 34

204-1 Proporção de gastos com fornecedores locais  19 

205-2 Comunicação e treinamento em políticas e proce-
dimentos anticorrupção  15 
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Indicador Descrição Resposta Página

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  32

302-2 Consumo de energia fora da organização  32

302-4 Redução do consumo de energia  32

 (novo 2018)   

303-2 Gestão de impactos relacionados à descarga de 
água  30

303-4 Descarga d'água  30

303-5 Consumo de água  30 

304-1

Sites operacionais de propriedade, arrendados, 
gerenciados ou adjacentes para áreas protegidas 
e áreas de alto valor de biodiversidade fora de 
áreas protegidas

 26, 27, 28 

304-2 Impactos significativos de atividades, produtos e 
serviços sobre biodiversidade  26, 27, 28

304-3 Habitats protegidos ou restaurados  26, 27, 28

305-1 Emissões diretas de GEE (Escopo 1)  32

305-2 Emissões indiretas de GEE pela compra de energia 
(Escopo 2)  32 

305-3 Outras emissões de escopo 3  32 

305-5 Redução de emissões de gases de efeito estufa  32 

305-6 Emissões de substâncias que destroem a camada 
de ozônio  32 

306-2 Resíduos por tipo e método de disposição  31 

306-3 Vazamentos significativos  31

306-4 Transporte de resíduos perigosos  31 

307-1 Não conformidade com leis e regulamentos am-
bientais Zero - 

308-1 Novos fornecedores selecionados com base em 
critérios ambientais 19 
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Indicador Descrição Resposta Página

401-1 Novas contratações de funcionários e rotatividade 
de funcionários   14

403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança ocupa-
cional  39

403-5 Treinamento de trabalhadores em saúde e segu-
rança ocupacional  40

403-8 Trabalhadores abrangidos por uma saúde e segu-
rança ocupacional Sistema de gestão  40

403-9 Lesões relacionadas ao trabalho  40

403-10 Problemas de saúde relacionados ao trabalho  40

404-1 Média de horas de treinamento por ano, por em-
pregado  15 

405-1 Composição dos grupos responsáveis pela gover-
nança  13 

405-2 Diferença entre remuneração de homens e mu-
lheres Não há  

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

Zero  

408-1 Operações e fornecedores com risco significativo 
de casos de trabalho infantil  19 

409-1 Operações e fornecedores com risco significativo 
de casos de trabalho forçado ou obrigatório  19 

410-1 Pessoal de segurança treinado em políticas ou 
procedimentos 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

19 

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

 34, 39 

413-2 Operações com impactos negativos significativos 
reais e potenciais nas comunidades locais  41 

414-1 Novos fornecedores que foram selecionados usan-
do critérios sociais  19 

45

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019



Medidas para planejamento de 
contingência, plano de gestão 
e programas de treinamento 
para 

Indicador Descrição Resposta Página

 Setorial 
Energia

   

EU1 Capacidade instalada, separada por fonte de ener-
gia primária  e regime regulatório  12 

EU2 Produção de energia líquida, discriminada por 
fonte primária  de energia e regime regulatório  16 

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

 16 

EU8

Atividades e despesas referentes à pesquisa e de-
senvolvimento com os objetivos de disponibilizar 
eletricidade mais confiável e promover o desen-
volvimento sustentável

 18

EU14 Programas e processos que assegurem a disponi-
bilidade de mão de obra especializada  15, 38 

EU18 Porcentagem de trabalhadores terceirizados sub-
metidos a treinamentos de saúde e segurança 100%  

EU21

Medidas para planejamento de contingência, pla-
no de gestão e programas de treinamento para 
desastres/ emergências, além de planos de recu-
peração/ restauração

 17 

EU30 Fator de disponibilidade média da Usina  16

 Outros indicadores apontados pelos públicos

O-1 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)  34

O-2 Projetos sociais: pessoas com deficiência e idosos 35

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

Sem proje-
tos ou P&D

O-4
Ouvidoria Zero 

denúncias

O-5 Certificação, prêmios e reconhecimentos

O-6 Projetos sociais e apoios 34

O-7 Educação ambiental 33
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