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Para a ENERCAN (Campos Novos 

Energia S/A), sustentabilidae 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.

5

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017/2018



102-14

Mensagem da Administração
 O Relatório de Sustentabilidade 2017/2018 

da ENERCAN, elaborado de acordo com 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 primeira 

edição do Relatório de Sustentabilidade em 

conformidade com o padrão GRI.  

 No biênio 2017/2018, a ENERCAN obteve 

importantes conquistas, com destaque para 

os 10 anos de operação comercial da Usina 

Hidrelétrica Campos Novos, completados em 

2017. Um coquetel para diretores, acionistas, 

colaboradores e lideranças políticas e comuni- 

tárias, realizado na cidade de Campos Novos, 

celebrou a data. A empresa também obteve 

a certificação ISO 9001:2015 e comemorou a 

marca relevante de 11 anos sem acidentes 

de trabalho com afastamento. O coroamento 

de todas essas vitórias foi a conquista, em 

2017, do Prêmio Valor 1000 como a melhor 

empresa do setor elétrico brasileiro, um justo 

reconhecimento ao trabalho desenvolvido com 

competência, dedicação e comprometimento 

por nossos colaboradores.

 E justamente para aprimorar ainda mais 

nosso desempenho, a ENERCAN lançou o 

Programa de Ética e Integridade na Conduta 

Empresarial, voltado a fortalecer a governança 

corporativa e estabelecer normas e diretrizes 

que devem ser seguidas à risca por todos. 

Em termos operacionais, o biênio 2017/2018 

apresentou números significativos. A energia 

gerada pela Usina Hidrelétrica Campos 

Novos, por exemplo, alcançou um total de 

6.023,80 GWh nos dois anos. E o Índice de 

Disponibilidade médio no período foi superior 

a 97,6%, percentual bem acima dos 85,31% 

exigidos no Contrato de Concessão. 

  Na área ambiental, destaque para a 

inauguração oficial do Parque Estadual Rio 

Canoas, criado pelo Decreto nº 1.871, de 27 de 

maio de 2004, e cujas terras foram adquiridas 

pela ENERCAN. Localizado na comunidade de 

Palmeira do Ibicuí, em Campos Novos, o Parque 

é um refúgio ecológico onde vivem centenas de
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espécies vegetais e animais nativos da região, 

numa área com 1,1 mil hectares, em que se 

destacam trilhas ecológicas, cachoeiras e 

áreas de mata fechada, tornando o local uma 

excelente opção para o turismo ecológico. 

 Outra iniciativa relevante é o programa de 

repovoamento experimental do reservatório 

da Usina Hidrelétrica Campos Novos, com a 

introdução de espécies de peixes nativos da 

bacia do rio Uruguai. Nos anos de 2017 e 2018

foram soltos 78 mil alevinos das espécies 

piracanjuba, dourado, suruvi e outras.

O Programa de Conservação da APP (Área 

de Preservação Permanente) se consolidou 

na região. A boa participação da comunidade 

ratifica a importância de um projeto cujo 

mérito principal é inverter a lógica da proteção 

ambiental. Em vez de multas e punições a 

quem agride o meio ambiente, o Programa de 

Conservação da APP premia, com o repasse de 

recursos, moradores lindeiros ao reservatório 

da Usina que adotam ações em defesa da 

natureza. Trata-se um programa de ótima 

receptividade, grande repercussão e resultados 

ambientais expressivos. 

Nossa atuação social merece aplausos. Afinal,  

nos anos de 2017 e 2018, a ENERCAN investiu 

um montante de R$ 7,7 milhões em ações e 

projetos sociais, a maioria deles aprovados por 

leis de incentivo fiscal, como a Lei de Incentivo 

à Cultura, Lei do Idoso, Lei do Esporte e FIA 

(Fundo para Infância e Adolescência).  São 

iniciativas nas áreas de cultura, lazer, meio 

ambiente, educação, segurança, saúde e 

geração de renda apresentadas pelas próprias 

instituições e aprovadas pela empresa.   

 Nas páginas que seguem será possível 

conhecer outras conquistas importantes para 

a ENERCAN, projetos, programas e ações que 

nos orgulham e nos motivam a continuar 

sendo um boa referência para o setor elétrico 

brasileiro. 

 Boa leitura.

Peter Eric Volf  
Diretor Superintendente
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Perfil do Relatório

 A ENERCAN adotou a periodicidade bienal 

para publicação de seus próximos relatórios. 

Esta edição foi elaborada de acordo com as 

diretrizes da GRI Standard na opção Essencial, 

a primeira do Relatório de Sustentabilidade 

alinhado com as diretrizes da Global Reporting 

Initiative (GRI), organização reconhecida 

inernacionalmente por definir padrões e 

indicadores de desempenho relacionados às 

gestões econômica, ambiental e social. Por 

opção do empreendimento, este Relatório 

de Sustentabilidade não será verificado por 

auditoria externa.

 O presente documento apresenta os 

principais desafios e resultados obtidos no 

período compreendido entre os dias 1º de 

janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2018, 

nas categorias Econômica, Ambiental, Social 

e Setorial de Energia.

 Este Relatório foi publicado em versão 

impressa e também está disponível no site 

da empresa (www.enercan.com.br). Dúvidas, 

sugestões ou críticas podem ser enviadas para 

atendimento@enercan.com.br.

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 

questionário online com colaboradores, 

representantes de empresas acionistas e 

METODOLOGIA PARA CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO
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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 

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
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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 de Sustentabilidade passou pela revisão e aprovação da Diretoria 

da ENERCAN, mas não foi submetido ao processo de auditoria externa. 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 no ano de 1999 como uma 

empresa de capital fechado, 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 30 colaboradores lotados na usina (CLT com contratos permanentes) 

e dois Diretores.   

NOSSA EQUIPE

Colaboradores  por categoria funcional , gênero e faixa etária

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 2 0 0 1 0

Elétrica 1 3 0 0 0 0

Mecânica 0 4 0 0 0 0

Operação 5 6 0 0 0 0

Administrativo 0 1 1 0 1 0

Meio Ambiente 2 1 0 0 0 0

Civil 1 0 0 0 0 0

Eng. O&M 0 1 0 0 0 0

Colaboradores  por região e gênero

2017 2018

Homens Mulheres Homens Mulheres

Região Sul 26 1 25 1

Região Sudeste 3 0 3 0

Outras 1 0 1 0

TOTAL colaboradores próprios 30 1 29 1

TOTAL terceiros fixos 11 6 11 6
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Colaboradores  por escolaridade

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 1 0 0 0 0 0

Ensino técnico 3 7 1 0 0 0

Ensino superior 4 2 0 0 0 0

Pós graduados 1 10 0 0 1 0

Contratações por idade e gênero

2017 2018

Colaboradores contratados Homens Mulheres Homens Mulheres

Até 30 anos 3 0 0 0

Entre 30 e 50 anos 2 0 0 0

Acima de 50 anos 0 0 0 0

TOTAL 5 0 0 0

Rotatividade por idade e gênero

2017 2018

Colaboradores desligados Homens Mulheres Homens Mulheres

Até 30 anos 1 0 0 0

Entre 30 e 50 anos 1 0 1 0

Acima de 50 anos 0 0 1 0

TOTAL 2 0 2 0

Taxa de rotatividade 12,50% 0% 3,85% 0%
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Treinamento (média anual - horas)

2017 2018

Colaboradores desligados Homens Mulheres Homens Mulheres

Elétrica 80:50:00 0 28:15:00 0

Mecânica 57:45:00 0 44:52:00 0

Operação 62:56:00 0 17:40 0

Administrativo 32:30:00 21:30 20:00 05:30

Meio Ambiente 55:40:00 0 31:30:00 0

Civil 46:30:00 0 35:00:00 0

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, tais como a NR 10 (Segurança 

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

Manuseio de Materiais), NR 33 (Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados) e NR 

35 (Trabalho em Altura), resíduos, entre outros. 

No biênio 2017/2018 foi realizado treinamento sobre o Código de Ética, com duração de 1h30min 

e que contou com a participação de 19 colaboradores.
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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.

 No ano de 2017, as condições hidrológicas 

possibilitaram a geração de 2.722,80 GWh, 

o que corresponde a 83,76% da energia 

assegurada.  Em 2018, a geração foi de 

3.301,00 GWh, equivalente a 99,24% da 

energia assegurada.

 O Índice de Disponibilidade médio em 2017 

foi de 97,69%, bem acima dos 85,31% exigidos 

no Contrato de Concessão. A indisponibilidade 

de 2,31% teve a seguinte composição: 2,16% 

de indisponibil idade por manutenção 

programada e 0,15% de indisponibilidade por 

manutenção forçada.  

Já no ano de 2018, o Índice de Disponibilidade 

médio foi de 97,61%. A indisponibilidade 

de 2,09% teve a seguinte composição: 

2,05% de indisponibilidade por manutenção 

programada e 0,04% de indisponibilidade por 

manutenção forçada. 

A Garantia Física da UHE Campos Novos, 

conforme Contrato de Concessão, alcançou 

3.310,404 GWh em 2017. O percentual de 

perdas da Rede Básica e Consumo Interno 

adotado e descontado da Garantia Física para 

venda de energia foi de 0,9% (sendo 0,78% de 

perda estimada do sistema, e 0,22% referente 

ao consumo interno da Usina). A energia foi 

vendida: (i) aos Acionistas, no Ambiente de 

Contratação Livre e às distribuidoras, no 

Ambiente de Contratação Regulado, conforme 

preço firmado nos contratos firmados através 

do Leilão de Energia ANEEL 002/2006.

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 pela Usina.

Cabe destacar a importância da reserva 

energética estratégica do reservatório da 

Usina Hidrelétrica Campos Novos que, 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 em períodos 

secos. 

GERAÇÃO DE ENERGIA
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Geração de energia

2017 2018

Geração total GWh - bruta 2.772,80 3.301,00

Geração total GWh - líquida 2.742,85 3.261,19

Disponibilidade média (%) 97,69% 97,91%

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.
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0-5

Em agosto de 2017, a ENERCAN recebeu o 

prêmio de melhor empresa do setor elétrico 

brasileiro em 2016, segundo ranking da revista 

Valor 1000: as 1000 maiores empresas do Brasil. 

Já é a segunda vez que a ENERCAN conquista 

esse prêmio, concedido pelo Valor Econômico, 

jornal de economia mais importante do país. Em 

2012, a empresa também foi eleita a melhor do 

Brasil no setor elétrico.

A MELHOR DO BRASIL

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 aspec to impor tante 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 
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engenheiros responsáveis tomem decisões de 

forma preventiva, eficiente e segura.

             A integridade dos equipamentos da Usina 

Hidrelétrica Campos Novos 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. 

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.
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Programa de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D)

Um dos destaques é o projeto “Otimização 

da geração integrada ao controle de cheias nas 

usinas hidrelétricas da bacia do Rio Uruguai”, 

cujo objetivo é desenvolver um modelo de 

otimização integrada da geração hidrelétrica 

e controle de cheias nas usinas da bacia do 

rio Uruguai. Isso será feito através de uma 

ferramenta que trará 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.  

Para desenvolvimento da ferramenta serão 

usadas duas metodologias: Modelo Estocástico 

Linear e o modelo conceitual chuva-vazão VIC, 

pioneira no Brasil.  A operação de usinas nesta 

bacia lida com a complexidade da exposição a 

regime hidroclimatológico muito variável, sem 

sazonalidade bem definida, com frequentes 

exposições a eventos críticos extremos.  

 Em 2018, destaque para o projeto “Modelos 

de segurança estrutural de barragens através 

de simulações por elementos finitos”, que tem 

por propósito desenvolver uma metodologia 

e uma ferramenta web para monitoramento 

em tempo real da segurança de barragens. O 

modelo numérico desenvolvido será integrado 

a um sistema computacional que calcula os 

níveis de segurança da barragem num deter- 

minado instante, além de realizar os cálculos  

estruturais por elementos e fazer interfaces 

gráficas para análise dos resultados. Também 

terá um sistema de alerta para níveis de criti- 

cidade e permitirá a projeção de cenários 

futuros, antecipando eventos críticos e possibili- 

tando ações de controle mais precisas e rápidas. 

As informações obtidas são permanentemente 

registradas em relatórios de inspeção e uma 

equipe de engenharia avalia rotineiramente os 

dados, emitindo relatórios de comportamento.

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:

2017 2018

Valor Investido R$ 2.568.543,11 R$ 3.596.715,34

Número de projetos 17 20

EU-8
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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 (100%) no 

período deste relatório 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, existem 

cláusulas que informam punições caso seja 

constatada ocorrência de trabalho infantil 

e/ou trabalho escravo ou a iminência de 

um impacto socioambiental relevante para 

a sociedade. A principal delas é a rescisão 

imediata do contrato. Em adição, na ocorrência 

de impactos significativos que possam afetar 

a sociedade, a ENERCAN utilizará um dos 

canais de comunicação já estabelecidos para 

externalizar os riscos. Até o momento, as 

avaliações de fornecedores realizadas não 

resultaram em riscos significativos para a 

ENERCAN e tampouco para as comunidades do 

entorno do empreendimento. São priorizadas 

contratações locais, desde que atendam as 

exigências básicas de contratação. Os seguintes 

serviços são contratados: transporte de 

colaboradores, fiscalização do reservatório,  

limpeza e conservação, refeitório e vigilância 

patrimonial.              

Na tabela abaixo 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 na 

região de abrangência da Usina Hidrelétrica 

Campos Novos. 

Durante o período não foram detectados 

riscos para ocorrência de trabalho infantil, 

forçado ou análogo ao escravo que possam 

causar impactos na ENERCAN ou na sociedade.

No biênio 2017/2018, todos os novos contratos 

incluem cláusula com critérios de direitos 

humanos, trabalho infantil e trabalho análogo 

ao escravo.
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Gastos com fornecedores locais (compras Florianópolis)

Materiais 2017 2018

Total R$ R$ 124.198,80 R$ 397.192,76

Número de contratos firmados 35 21

Número de fornecedores locais 0 0 

Gastos com fornecedores locais - -

Proporção de gastos com fornecedores locais - -

Serviços 2017 2018

Total R$ R$ 1.100.670,00 R$ 4.459.282,72 

Número de contratos firmados 24 36

Número de fornecedores locais 1 4

Gastos com fornecedores locais R$ 90.900,00 R$ 53.162,11

Proporção de gastos com fornecedores locais  8,26% 1,19%
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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 administração 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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O funcionamento do Conselho de Administração 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 atualmente 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 Administração 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 estabelecer Comissões de Trabalho para assessorá-lo em 

temas específicos e de grande relevância para a Companhia, que não sejam de competência 

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 corporativas e 

individuais, estabelecidas de acordo com o plano estratégico e metas definidas e aprovadas 

pelo Conselho de Administração.

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)

2017 2018

1 - RECEITAS R$ 631.399.771,59 R$ 686.688.416,11 

    1.1 Suprimento e Fornecimento de Energia 
Elétrica R$ 630.952.254,17 R$ 680.254.871,13 

   1.2 Outras Receitas  R$ 447.517,42 R$ 6.433.544,98 

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS -R$ 276.740.856,57 - R$ 192.303.510,24

   2.1 Custos do Serviço de Energia elétrica -R$ 220.659.829,87 - R$ 176.535.507,50

   2.2 Despesas Operacionais -R$ 56.081.026,70 - R$ 15.768.002,74

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) R$ 354.658.915,02 R$ 494.384.905,87 

4 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO -R$ 56.107.100,73  - R$ 53.385.791,25

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO R$ 298.551.814,29 R$ 440.999.114,62 

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 
TRANSFERÊNCIA R$ 42.870.428,47 R$ 9.293.558,61 

    6.1 Receitas Financeiras R$ 42.870.428,47 R$ 9.293.558,61 

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRI-
BUIR (5+6) R$ 341.422.242,76 R$ 450.292.673,23 

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO R$ 341.422.242,76 R$ 450.292.673,23 

    8.1 Pessoal R$ 4.090.120,70 R$  4.322.618,43 

    8.2 Impostos, Taxas e Contribuições R$ 130.154.233,64 R$ 187.107.601,02

             8.2.1 Federais R$ 125.439.435,83 R$ 157.633.729,35 

             8.2.2 Estaduais R$ 4.714.797,81 R$ 29.473.871,67 

    8.3 Remuneração de Capitais de Terceiros R$ 33.265.486,67 R$ 52.963.628,32

             8.3.1 Juros R$ 32.845.768,07 R$ 52.777.772,63 

             8.3.2 Aluguéis R$  419.718,60 R$  185.855,69 

  8.4 Remuneração de Capitais Próprios R$ 173.912.401,75 R$ 205.898.825,46 

             8.4.1 Dividendos   

          8.4.2 Lucros Retidos/Prejuízo do 
exercício  R$ 173.912.401,75 R$ 205.898.825,46 
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 No biênio 2017/2018, a Usina Hidrelétrica 

Campos Novos repassou mais de R$ 31 

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.

Nota: Para o ano de 2018, os municípios de Vargem, São José do Cerrito e Cerro Negro passaram a receber 
Compensação Financeira da UHE Campos Novos por fazerem parte da área alagada pelo UHE Garibaldi, cujo 
efeito regulador à montante tem percentual repassado pela UHE Campos Novos conforme regulamento da ANEEL.

Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH)

2017 2018

Estado de Santa Catarina  R$ 6.419.354,00  R$ 4.842.975,47 

Governo Federal  R$ 3.209.677,00  R$ 3.073.818,91 

Município de Abdon Batista  R$ 1.569.428,00  R$ 1.885.234,94 

Município de Anita Garibaldi  R$ 1.864.082,00  R$ 2.204.844,31 

Município de Campos Novos  R$ 1.776.331,00  R$ 2.101.052,75 

Município de Celso Ramos  R$ 1.209.513,00  R$ 1.430.617,34 

Vargem  R$ 29.525,72 

São José do Cerrito  R$ 43.218,61 

Cerro Negro  R$ 30.831,18 

TOTAL  R$ 16.050.402,00  R$ 15.644.137,23 

203-2
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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 

alinhadas 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 

2017, o montante de R$ 122.326.973,99, e, em 

2018, o valor de R$ 81.102.946,81.

102-22 201-2
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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.

Em 23 de dezembro de 2014, a ENERCAN recebeu da FATMA a renovação da Licença Ambiental 

de Operação n.º 9.665/2014 com validade de 96 meses, norteando dessa forma as principais ações 

desenvolvidas pelo empreendimento para os 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 

Educação Ambiental; 

 Plano Ambiental de Conservação e Uso do 

Entorno do Reservatório – PCAU; 

  Implementação de Unidade de Conservação 

– Parque Estadual Rio Canoas. 
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PARQUE ESTADUAL RIO CANOAS

O Parque Estadual Rio Canoas foi criado pelo Decreto nº 1.871, de 27 de maio de 2004, e suas 

terras foram adquiridas pela ENERCAN. Neste local vivem centenas de espécies vegetais e animais 

nativos da região, em área com 1,1 mil hectares, onde se destacam trilhas ecológicas, cachoeiras 

e áreas de mata fechada, tornando o local uma excelente opção para o turismo ecológico. Em 

novembro de 2018, a ENERCAN participou da cerimônia de inauguração do Parque Estadual Rio 

Canoas, na localidade de Palmeira do Ibicuí, no município de Campos Novos.

304-1 304-2 304-3

A vegetação presente na área de APP do empreendimento, somada à do Parque Estadual Rio 

Canoas, representa 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). 

29

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017/2018



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.

ALEVINOS 2017 2018

curimbatá 29.000 29.000 

ciapara 4.000 4.000 

piracanjuba 3.000 3.000 

suruvi 2.000 2.000 

dourado 1.000 1.000 

TOTAL 39.000 39.000 

MONITORAMENTO DE FAUNA  

304-1 304-2 304-3

A ENERCAN deu seguimento ao programa de repovoamento experimental do reservatório da 

UHE Campos Novos com espécies de peixes nativos da bacia do rio Uruguai, em conformidade com 

o projeto aprovado pela FATMA. Estão sendo introduzidas espécies nativas tais como piracanjuba 

(ameaçada de extinção), dourado, pintado e suruvi (ameaçada de extinção).

Em 2017 e 2018 foram soltos 78.000 alevinos no reservatório da Usina de Campos Novos.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA  

ICTIOFAUNA 

304-2
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UTILIZAÇÃO DO LAGO PARA GERAÇÃO DE RENDA / 

TANQUE REDE

O volume e a qualidade da água no reservatório são considerados excelentes indicativos para 

o cultivo em tanques redes, porém alguns limitadores devem ser considerados. A região onde 

encontra-se implantado o reservatório da UHE Campos Novos apresenta temperaturas de água 

consideradas baixas em grandes períodos do ano, criando dificuldades para o desenvolvimento de 

espécies de interesse comercial e consideradas como exóticas, como é o caso principalmente da 

Tilápia, que em condições de temperatura abaixo daquelas indicadas para sua produção aumentam 

o índice de mortandade e diminuem a produtividade de crescimento e engorda nos períodos 

frios. Para as condições do reservatório da UHE Campos Novos, as espécies mais indicadas para 

tanques redes são as espécies nativas da própria bacia hidrográfica, pois estas já estão adaptadas 

ao clima existente. No período do presente relatório não foram registradas demandas dirigidas ao 

empreendimento relacionadas à implantação de tanques redes no reservatório. 

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). 

O-3
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PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA APP

Foi dado continuidade ao Programa de Conser- 

vação da APP, que já se encontra na sétima edição 

e tem por objetivo incentivar a preservação das

áreas do entorno do reservatório da Usina 

Hidrelétrica Campos Novos, através do reconhe- 

cimento 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 nos anos de 2017 e 2018.

2017

1º lugar - Osni Supi - Celso Ramos

2º lugar - Nilson Martinelli - Celso Ramos

3º lugar - Rogério Rosa - Abdon Batista

4º lugar - Gilson Antônio Bortoli - Abdon Batista

5º lugar - Nelcy Canani Dutra - Anita Garibaldi

2018

1º lugar - Manoel Francisco da Rosa - Abdon Batista

2º lugar - Alexandre Freski Neto - Anita Garibaldi

3º lugar - Waldecir Antônio Pasquali - Campos Novos

4º lugar - Israel Ferreira dos Santos - Campos Novos

5º lugar - Daltro Antônio Godoi - Abdon Batista

6° lugar - Antônio Godoi de Oliveira - Abdon Batista

7° lugar - Maria Elizete Freski de Oliveira - Anita Garibaldi

8° lugar - João Batista da Silva - Campos Novos
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ÁGUA E EFLUENTES

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 se 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. 

2017 2018

Água

Volume de água consumida (m3) 1.539,00 1.469,15

Efluentes

Volume de efluentes gerado e tratado (m3) 930,50 1.016,23

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. 
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Com o princípio de preservar o meio ambiente 

e seus recursos renováveis, a ENERCAN 

monitora as suas atividades em consonância 

com práticas ambientalmente sustentáveis. 

Todos os resíduos gerados são monitorados 

e encaminhados para uma disposição final 

adequada. Os prestadores de ser viços 

envolvidos no manejo de resíduos são sele- 

cionados de forma criteriosa e auditorias nos 

aterros são realizadas periodicamente pela 

equipe da ENERCAN.

Em 2018, foram encaminhados para 

reciclagem e/ou compostagem 87,7% dos 

resíduos. 

Resíduos Classe I (perigosos)

Disposição Final 2017 2018

Óleo lubrificante (toneladas) Rerrefino 0,81 0,528 t

Lâmpadas (unidades) Reciclagem 460 700

Materiais contaminados com produtos
químicos (toneladas) Aterro industrial 0,36 0,33

Em 2017 foi registrado um vazamento de 300 litros de óleo, que foi coletado e encaminhado para 

recuperação, a fim de ser reutilizado posteriormente na Usina.

Resíduos Classe II (não perigosos) – em Kg

Disposição Final 2017 2018

Papel (Kg) Reciclagem 300,7 617,7

Plástico  (Kg) Reciclagem 217,6 314,8

Não reciclável  (Kg) Aterro 698,9 872,7

Orgânico (Kg) Compostagem 3.706,9 4.494,8

Metal (Kg) Reciclagem 368,2 1.631

Vidro (Kg) Reciclagem 165,6 69,2

Madeira Aterro 108,4 485

Eletroeletrônico Reciclagem 0 880

306-2 306-3 306-4

RESÍDUOS SÓLIDOS 
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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, recebendo selo Prata. 

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

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

Emissões em toneladas métricas de CO2 equivalente (tCO2e)

2017 2018

Escopo 1 (tCO2e) 93,49 37,04

Escopo 2 (tCO2e) 7,42 5,06

Escopo 3 (tCO2e) 49,07 56,93

Total 149,98 99,03

Redução biênio 33,90%

2017 2018

Substâncias destruidoras da camada de ozônio (Kg) 0 20,1

CONSUMO DE ENERGIA

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. No período observou-se uma significativa redução 

no consumo de energia, conforme tabela abaixo:

302-1 302-2 302-4
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Consumo de energia 

DENTRO DA ORGANIZAÇÃO 2017 2018 Redução

Combustão móvel - gasolina (litros) 7.940 7.033 11%

Combustão móvel - diesel (litros) 3.472 2.958 14,8%

Combustão estacionária - diesel (litros) 1.551 728 53%

Consumo interno (serviço auxiliar) MWh 3.980 4.076 -

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 posi- 

tivas 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. 

Ao longo de 2017 e 2018, já incorporadas 

em seu calendário anual, são desenvolvidas 

diversas atividades em parceria com atores 

locais e regionais, durante as comemorações 

do Dia Mundial da Água, Dia do Meio Ambiente 

e Dia da Árvore. 

Para comemorar o Dia Mundial da Água, 

anualmente a ENERCAN promove, em parceria 

com a SAMAE, escolas e municípios, ação 

de conscientização ambiental para alertar 

a população sobre a necessidade de adotar 

práticas cotidianas de valorização da água. 

No dia 22 de março são distribuídas cartilhas

FORA DA ORGANIZAÇÃO 2017 2018 Redução

Energia elétrica comprada (MWh) 79,98 72,3 9,60%

0-7
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informativas sobre o consumo consciente da água e paralelamente ocorre a doação de mudas 

nativas à população. Ao todo, foram confeccionadas 2 mil cartilhas utilizadas nas atividades de 

educação ambiental. Na foto, autoridades municipais de Campos Novos e representante da 

ENERCAN.

Desenvolvido pelo Instituto Humaniza desde 2017, em parceria com a ENERCAN e prefeituras 

municipais de educação, o pro- 

Outra boa iniciativa é o Projeto de Recuperação 

de Nascentes, implantado no município de 

Abdon Batista. O projeto é uma parceria entre 

Prefeitura Municipal, ENERCAN e Amplasc, e visa 

à recuperação e proteção de 60 nascentes no 

interior do município, vindo a beneficiar diversas 

famílias que sofrem com a falta de água.

Anualmente no mês de setembro, dentro da 

programação da Semana de Sustentabilidade 

é feita a limpeza do reservatório, em parceria 

com o SAMAE,  prefeitura e ENERCAN, além do 

apoio da Policia Ambiental, Corpo de Bombeiros 

e empresas do município de Campos Novos.

Dezenas de pessoas, entre estudantes, 

grupos escoteiros, moradores do entorno do 

reservatório e comunidade em geral, participam 

voluntariamente da atividade, ajudando a 

recolher toneladas de lixo. A atividade conta 

com o auxílio de barcos para fazer o transporte 

dos resíduos. A ação também orienta as 

pessoas sobre a destinação correta de materiais 

recicláveis e embalagens de agrotóxicos.

jeto Sabe o Lixo? Virou Arte 

objetiva abordar aspectos de 

sustentabilidade com a comuni- 

dade escolar. Ao longo do 

biênio foram desenvolvidas 

atividades que culminaram com 

um Concurso entre as escolas.
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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 de 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 em municípios do entorno 

da Usina Hidrelétrica Campos Novos. 

PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS SOCIAIS

Em atendimento a Política de Sustentabilidade e Investimento Social da ENERCAN, foram apoiados 

vários projetos/ações sociais nos municípios do entorno da Usina, ultrapassando o montante de 

R$ 7,8 milhões.

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

sistema totalmente informatizado tornou o processo de recebimento, análise, acompanhamento e 

emissão de relatórios online e em tempo real, através da área projetos sociais, do site da ENERCAN 

(www.enercan.com.br). 
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Para analisar os projetos cadastrados no sistema, há um comitê formado por uma equipe 

multidisciplinar que avalia periodicamente os projetos e acompanha a sua execução. 

Anualmente é realizado junto aos parceiros da ENERCAN, órgãos e instituições representativas 

dos municípios do entorno da Usina Hidrelétrica Campos Novos, um encontro onde a ENERCAN 

apresenta a Política de Sustentabilidade e Investimento Social, suas diretrizes, linhas de atuação 

e realiza a capacitação para elaboração de projetos sociais.

O-2

Números de Projetos Sociais por linha de atuação

2017 2018

Projetos  Valor (R$) Projetos  Valor (R$)

Saúde, Segurança e Meio Ambiente 1 13.902,00 4 65.892,00 

Educação 5 219.944,50 3 185.285,36 

Incentivo a Prática de esporte 2 413.100,00 2 450.000,00 

Idosos 4 413.100,00 3 446.696,82 

Desenvolvimento de Crianças, 
Adolescentes 13 387.401,84 7 439.281,00 

Agregação de renda 1 65.620,00 2 83.762,40 

PRONON 2 413.100,00 2 450.000,00 

PRONAS 0  -   2 450.000,00 

Desenvolvimento da Cultura 18 1.652.400,00 15 1.648.000,00 

Pequenos Apoios/Ações Sociais 0 -   7 11.253,25 

TOTAL ENERCAN 46 3.578.568,34 47 4.230.170,83 

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

em 2017, foi de R$ 7.924.568,64. Em 2018, esse valor foi de R$ 19.882.973,97.
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Foram apoiados mais de 90 projetos no período coberto por este relatório, com destaque para:

 Educação: No ano de 2017, a ENERCAN passou a ser mantenedora da Instituição Junior 

Achievement em Santa Catarina. A Junior Achievement é uma Instituição mundialmente conhecida 

por contribuir com a formação de jovens empreendedores. Por esta razão, a partir do ano de 

2017, passaram a ser desenvolvidos vários Programas para contribuir com o protagonismo e 

empreendedorismo dos jovens em escolas públicas do município de Campos Novos. No ano de 

2017, cerca de 1.200 jovens participaram das atividades.

 Crianças e Adolescentes: O Projeto Bombeiro Mirim viabilizou a turma que contou com 25 

crianças e adolescentes. O projeto tem por objetivo proporcionar a inclusão social, através da 

preparação dos mesmos para as ações de defesa civil e com práticas vivenciais de prevenção e 

segurança junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, resultando ainda na melhora 

da autoestima e da autoconfiança.

Campos Novos
40%

Outros Municípios
21%

Celso Ramos
15%

Abdon Batista
13%

Anita Garibaldi
11%

PERCENTUAL 
DE PROJETOS 

POR MUNICÍPIO

Valores investidos

2017 2018

ENERCAN  R$  3.578.568,34 R$ 4.230.170,83 

Acionistas  R$ 7.551,15 R$ 7.586,00 

Parceiros  R$ 3.769.772,00 R$ 15.025.311,84 

Proponentes  R$ 568.677,15 R$ 619.905,30 

TOTAL  R$ 7.924.568,64 R$ 19.882.973,97 
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 Esporte: há vários anos, por meio da Lei 

do Esporte, a ENERCAN apoia o Plano Anual de 

Atividades Esportivas do CERA (Clube Esportivo 

e Recreativo Anitense). A empresa patrocina 

os Núcleos Esportivos dos municípios de Anita 

Garibaldi e Celso Ramos.

O projeto tem como objetivo democratizar o 

acesso à prática e à cultura do Esporte de forma 

a promover o desenvolvimento integral de 

crianças e adolescentes, como fator de formação 

da cidadania e melhoria da qualidade de vida. 

São oferecidas aulas de futsal e voleibol, três 

vezes por semana, com duração de duas horas 

cada. O projeto também objetiva o intercâmbio 

entre alunos das escolas, o aperfeiçoamento 

técnico e a inserção de práticas esportivas na 

região. São atendidos cerca de 50 jovens em 

cada um dos núcleos.

  Cultura: Patrocinada pela ENERCAN, através 

da Lei de Incentivo à Cultura, foi instalada uma 

sala de cinema no Centro de Educação Infantil 

Padre Armando Vieira da Costa, no município 

de Campos Novos. O Cine Clube Casinha 

Mágica oferece uma estrutura adequada 

para que as crianças possam assistir filmes 

confortavelmente como se estivessem em uma 

sala de cinema. Além da reforma da sala para 

a instalação do Cine Clube, a ENERCAN fez a 

doação de um acervo de 200 DVDs de filmes 

infantis, aparelhagens de som e projeção, 

cadeiras e pufs.
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EU-14

 Educação: Objetivando qualificar mão de 

obra para trabalhar em empreendimentos do 

setor elétrico e elevar os índices educacionais 

dos municípios do seu entorno, a ENERCAN  

patrocina, em parceria com a BAESA e o Instituto 

Alcoa, o Curso Técnico em Eletrotécnica, 

ministrado pelo SENAI na unidade de Lages. 

Participam do curso 25 jovens residentes 

nos municípois da região, que recebem, 

gratuitamente, uma formação de nível técnico, 

ampliando suas oportunidades no mercado de 

trabalho. O curso tem dois anos de duração e o 

término está previsto para dezembro de 2019.

 Idosos: A ENERCAN patrocinou no ano 2018 a primeira turma do Curso para Cuidadores de 

Idosos no município de Campos Novos. Em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da

Pessoa Idosa e o Instituto Humaniza, 

o curso formou 24 profissionais, que 

poderão oferecer aos idosos um 

atendimento qualificado e profissional. 

O Curso foi viabilizado com recursos 

obtidos mediante incentivos fiscais da 

Lei do Idoso.
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 Cultura: No ano de 2018, através da Lei de Incentivo à Cultura, a ENERCAN, em parceria com 

o Instituto Humaniza, realizou a 2ª Edição do Projeto Sabe o Lixo? Virou Arte! em escolas da rede 

pública dos quatro municípios do entorno da Usina Hidrelétrica Campos Novos. Desenvolvido ao 

longo do ano letivo de 2018, o projeto ofereceu qualificação e aprendizado a alunos e professores 

sobre sustentabilidade ambiental. O encerramento culminou com um concurso nas categorias 

instrumentos musicais e teatro, utilizando materiais recicláveis.

 FIA: Inauguração do Protocolo PediaSuit na APAE de Anita Garibaldi: em 2018 foi implantado 

o Protocolo PediaSuit na APAE de Anita Garibaldi. A ENERCAN possibilitou a aquisição dos 

equipamentos e materiais para a implantação do Protocolo, através de doação ao Fundo para 

a Infância e Adolescência. O método PediaSuit é uma abordagem holística para tratamento de 

pessoas com dificuldades neurológicas, como paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento, lesões 

traumáticas cerebrais, autismo e outras condições que afetam as funções motoras e funções 

cognitivas.
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PARCERIA COM CORPO DE BOMBEIROS

Em  2018, a ENERCAN entregou novos equipamentos para aprimorar a prestação de serviços 

do Corpo de Bombeiros de Campos Novos. Em atendimento à solicitação encaminhada pela 

corporação, foram entregues duas máscaras autônomo de combate a incêndios em espaço 

confinado com comunicação e cilindos para equipamentos de proteção respiratória.

 Educação: Duas escolas de Anita 

Garibaldi passaram a contar com um novo 

espaço de lazer para seus alunos: o Núcleo 

de Ensino Municipal Vila Aliança e o Núcleo 

de Ensino Municipal Marmeleiro. É que 

ambas receberam brinquedotecas para 

estimular a aprendizagem das crianças de 

forma lúdica e atrativa. Os novos espaços 

fazem parte do projeto "Brinquedoteca - A 

Arte de Brincar",  patrocinado pela ENERCAN via benefícios fiscais da Lei de Incentivo à Cultura.
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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, promoções e 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 ainda site, e-mail e telefone para os contatos com a população, programa de 

visitas à Usina, Centro de Atendimento à População, além de diversos instrumentos de divulgação, 

como o Energia Online, e jornais e rádios da região onde são divulgadas informações sobre o 

empreendimento e as ações desenvolvidas.

DIÁLOGO CONSTANTE COM OS PÚBLICOS DE INTERESSE

CAPACITAÇÃO

Anualmente, representantes de instituições sociais, prefeituras, secretarias, conselhos municipais, 

associações filantrópicas e ONGs participam do Encontro sobre as Diretrizes para o Investimento 

Social. Os eventos são realizados com a participação de representantes dos quatro municípios do 

entorno da Usina Hidrelétrica Campos Novos.
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COMPROMISSO COM A MELHORIA CONTÍNUA

CERTIFICAÇÃO ISO 9001, ISO 14001 E OHSAS 18001

Em 2018, a ENERCAN realizou a transição 

para nova versão da ISO 14001 (2015). Neste 

mesmo período a empresa também recebeu 

a recertificação da OHSAS 18001 (2007) e 

a recomendação para a certificação ISO 

9001 (2015). As auditorias foram realizadas 

pelo Organismo Certificador BSI. 

Nestas auditorias foram verificados 

documentos, instalações e ativida- 

des laborais pertinentes à operação 

e manutenção da Usina.

Em 2017 e 2018 foram realizadas 

campanhas de conscientização dos 

colaboradores, como os Programas 

4Ps e Maio Amarelo.

403-1

Os Objetivos e Metas do SGI são definidos anualmente e aprovados pela diretoria da ENERCAN. 

A equipe do SGI monitora mensalmente esses indicadores, apresentados na sequência:

Meta 2017                                                                     Atingiu Meta |  Não Atingiu Meta

Reduzir em 5% o consumo de combustível da frota usina 

Reduzir em 8% o consumo de óleo lubrificante 

Encaminhar 80% dos resíduos para reciclagem 

Zero acidentes de trajeto (com lesão) 

Identificar 7 potenciais incidentes por mês 

Resolver 90% dos potenciais incidentes de alto risco 

Índice de disponibilidade maior ou igual a 95,82% 
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Meta 2018                                                                     Atingiu Meta |  Não Atingiu a meta

Reduzir em 3% as emissões de Gases do Efeito Estufa 

Reduzir em 8% o consumo de óleo lubrificante 

Doação de 10.000 mudas de árvores nativas 

Encaminhar 85% dos resíduos para reciclagem 

Zero acidentes de trajeto (com lesão) 

Identificar 7 potenciais incidentes por mês 

Resolver 100% dos potenciais incidentes do altor risco 

Atendimento de 95% das Ordens de Serviço Preditivas/Preventiva 

Índice de disponibilidade maior ou igual a 96,27% 

Implementar 100% do Programa 5S 

Em 2018, a ENERCAN conquistou mais uma marca expressiva em sua história: a empresa 

completou 10 anos sem acidentes de trabalho com afastamento, consolidando uma de suas 

principais diretrizes, que é a valorização e o cuidado permanente com o binômio saúde e segurança 

do trabalho. Isso só foi possível devido à conscientização e ao comprometimento dos colaboradores.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

403-5 403-8 403-9 403-10 0-5
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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

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 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 organização 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, as medidas de segurança 

adotadas e ações a serem tomadas em situações de emergência.  

Foi implantado um programa focado no comportamento seguro: Programa 4Ps (Pare, Pense, 

Previna-se e Prossiga) na Usina Hidrelétrica Campos Novos. Trata-se de um conjunto de medidas 

fundamentais para prevenir acidentes e priorizar a vida e a saúde do colaborador.

48



Em 2017 foi realizado o 1º Workshop de Segurança na Usina Hidrelétrica Campos Novos. 

Colaboradores de cinco empreendimentos hidrelétricos participaram das atividades: BAESA, 

CERAN, ENERCAN, Foz do Chapecó Energia e Consórcio Empresarial Salto Pilão. Destaque para o 

WORKSHOP DE SEGURANÇA

Uma vez que 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. Com o foco de manter 100% da conformidade 

legal para com leis e regulamentos, a ENERCAN, através do seu Sistema de Gestão Integrado, 

tem buscado oportunidades de melhoria contínua em seus processos, e através de uma política 

de Sustentabilidade e de Investimento Social Externo, declarada e divulgada amplamente, tem 

fortalecido sua atuação voluntária na região através da utilização de recursos de leis de incentivo 

fiscal e verbas orçamentárias, além de recursos captados com parceiros e acionistas, na busca do 

desenvolvimento econômico, social e ambiental da região onde a Usina está inserida. Não foram 

identificados impactos negativos significativos de seus produtos e serviços nas comunidades.  

413-2

OPORTUNIDADES E APRIMORAMENTOS 

compartilhamento de boas

práticas, integração entre os 

colaboradores e os empreendi-

mentos, e equalização dos 

documentos de liberação de 

serviços especiais previstos nas 

Normas Regulamentadoras.
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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, 25

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

102-9 Cadeia de fornecedores   21 

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   27

102-12 Iniciativas externas   38, 45

102-13 Participação em associações   45

102-14 Declaração do principal tomador de decisão  6 

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de compor-
tamento  5, 23 

102-18 Estrutura de governança   23

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 levantados   8

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas  25 

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  50 

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   25

201-2 Implicações financeiras e outros riscos e oportuni-
dades decorrentes de mudanças climáticas  27 

201-4 Assistência financeira recebida do governo Zero  -

203-2 Impactos econômicos indiretos significativos   26, 38

204-1 Proporção de gastos com fornecedores locais  21 

205-2 Comunicação e treinamento em políticas e proce-
dimentos anticorrupção  15 
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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  35

302-2 Consumo de energia fora da organização  35

302-4 Redução do consumo de energia  35

 (novo 2018)   

303-2 Gestão de impactos relacionados à descarga de 
água  33 

303-4 Descarga d'água  33

303-5 Consumo de água  33 

304-1

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

 28, 29, 30 

304-2 Impactos significativos de atividades, produtos e 
serviços sobre biodiversidade  28, 29, 30

304-3 Habitats protegidos ou restaurados  28, 29, 30

305-1 Emissões diretas de GEE (Escopo 1)  35

305-2 Emissões indiretas de GEE pela compra de energia 
(Escopo 2)  35 

305-3 Outras emissões de escopo 3  35 

305-5 Redução de emissões de gases de efeito estufa  35 

305-6 Emissões de substâncias que destroem a camada 
de ozônio  35 

306-2 Resíduos por tipo e método de disposição  34 

306-3 Vazamentos significativos  34 

306-4 Transporte de resíduos perigosos  34 

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

308-1 Novos fornecedores selecionados com base em 
critérios ambientais 21 
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401-1 Novas contratações de funcionários e rotatividade 
de funcionários   14

403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança ocupa-
cional  46 

403-5 Treinamento de trabalhadores em saúde e segu-
rança ocupacional  47 

403-8 Trabalhadores abrangidos por uma saúde e segu-
rança ocupacional Sistema de gestão  47

403-9 Lesões relacionadas ao trabalho  47 

403-10 Problemas de saúde relacionados ao trabalho  47 

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  21 

409-1 Operações e fornecedores com risco significativo 
de casos de trabalho forçado ou obrigatório  21 

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

21 

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

 38, 45 

413-2 Operações com impactos negativos significativos 
reais e potenciais nas comunidades locais  49 

414-1 Novos fornecedores que foram selecionados usan-
do critérios sociais  21 
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 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

 20 

EU14 Programas e processos que assegurem a disponi-
bilidade de mão de obra especializada  15, 42 

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

 18 

EU30 Fator de disponibilidade média da usina  16

 Outros indicadores apontados pelos públicos

O-1 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)  38

O-2 Projetos sociais: pessoas com deficiência e idosos 39

O-3 Utilização do lago e geração de renda / turismo 
/ tanque rede 31

O-4
Ouvidoria Zero 

denúncias

O-5 Certificação, prêmios e reconhecimentos 18, 47

O-6 Projetos sociais e apoios 38

O-7 Educação ambiental 36
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