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das unidades geradoras e serviços auxi-
liares, treinamento permanente da equipe
de operação e, principalmente, da compe-
tência, dedicação e comprometimento de 
todos os colaboradores. 

Usina Hidrelétrica Barra Grande é 
aprovada no Teste de Recomposição

A Usina Hidrelétrica Barra Grande foi 
novamente aprovada pelo ONS (Operador 
Nacional do Sistema Elétrico) no Teste de 
Recomposição, tecnicamente chamado 
de Black Start. 

Realizado anualmente, o teste é uma 
exigência prevista pelo ONS para usinas 
estratégicas e fundamental para avaliar a 
capacidade da Usina em voltar a operar 
após um blecaute e sem a presença de 
qualquer fonte de energia externa, após 
desligamento total do sistema elétrico 
(blackout).

E mais uma vez, o teste foi bem-
sucedido, comprovando a excelência ope-
racional da Usina. O sucesso é consequên-
cia do trabalho contínuo de manutenção

as manutenções essenciais para o perfeito
funcionamento dos equipamentos, como 
gerador, turbina, transformador elevador, 
tomada d’água e subestação.
 Durante a realização das atividades, 
foram mantidas todas as medidas neces-
sárias para prevenção, controle e mitigação 
dos riscos de transmissão da Covid-19.

Unidade Geradora 02 recebe manutenção
 Entre os dias 4 e 8 de setembro, a 
BAESA realizou com sucesso os serviços 
de manutenção da Unidade Geradora 02 
da Usina Hidrelétrica Barra Grande.  
 Em decorrência da condição ener-
gética do sistema elétrico, o prazo foi re-
duzido pelo ONS (Operador Nacional do 
Sistema Elétrico). Assim, foram priorizadas 



Adoção de ações sustentáveis são 
vitais para o futuro do planeta

 De 24 de setembro a 1º de outubro, 
a BAESA e a ENERCAN promoveram a 14ª 
Semana de Sustentabilidade, com diversas 
atrações presenciais e virtuais voltadas 
a ressaltar a importância da adoção de 
ações sustentáveis para contribuir com a 
manutenção dos recursos naturais para as 
próximas gerações. 
 A programação foi aberta com a
inauguração do Horto Medicinal Dona
Olina, na sede do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Pinhal da Serra/RS. 

Outra atração foi a solenidade de 
encerramento do projeto “Defesa Civil na 
Escola: educar para prevenir”, que formou 
novos 40 agentes mirins, após a partici-

pação em 11 encontros ao longo de dois 
anos.

Entre as atividades virtuais, desta-
que para eventos transmitidos ao vivo por
plataformas digitais. O primeiro foi a pa-
lestra “O impacto da pandemia na apren-
dizagem: desafios e possibilidades”, que
abordou as principais mudanças no en-
sino escolar. Dois debates também foram
bem oportunos: a apresentação de proje-
tos bem-sucedidos, apoiados por BAESA e
ENERCAN, e liderados por instituições da
região, e a análise da prática de Gover- 
nança Ambiental, Social e Corporativa por 
três empresas: a Copercampos, a Vinícola 
Campestre e a CSC Energia.



Programa de Conservação da APP 
premia agricultores da região

 Um total de 16 agricultores resi-
dentes nos municípios do entorno da 
Usina Hidrelétrica Barra Grande recebeu 
prêmios em dinheiro da BAESA pela 
destacada participação no Programa de 
Conservação da APP (Área de Preser-
vação Permanente).
 Em sua décima edição, o progra-
ma premia anualmente produtores rurais   
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Programa Abelhudo e a Usina 
Natureza desenvolve atividades
Estudantes dos municípios de Ca-

pão Alto/SC e Campo Belo do Sul/SC
participaram da Oficina Teórica e Prá-
tica do Programa Abelhudo e a Usina 
Natureza, realizada pela BAESA durante 
a Semana de Sustentabilidade.

Na oportunidade, eles desenvolve-
ram atividades didáticas relacionadas 
com o livro “Abelhudo e a Usina Natu-
reza”, publicação elaborada pelos Con-
selhos Comunitários Consultivos de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e 
patrocinada pela BAESA.

Os alunos que apresentarem os 
melhores trabalhos serão premiados. 
Participam do projeto as escolas Beli-
sário José Luiz e Valmor Antunes dos 
Santos, de Capão Alto/SC; e também os
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BAESA apoia o projeto “Viver Saudável”
Os idosos do Asilo Santa Isabel, 

de Vacaria/RS, já estão usufruindo dos 
benefícios do projeto “Viver Saudável”, 
apoiado pela BAESA e que possibilitou 
o repasse de recursos para a aquisição 
de equipamentos de áudio e vídeo, 
materiais didáticos, jogos e insumos 
para atividades de horta e jardim.

O projeto contribui para o desen-
volvimento de atividades cognitivas e 

interativas, além de oferecer opção de 
lazer e entretenimento nesse momento 
delicado em que foram suspensas as 
visitas e o contato com os familiares.

Esse já é o segundo projeto patro-
cinado pela BAESA. Em 2019, a empresa 
destinou recursos para a montagem de
uma sala de fisioterapia, espaço funda-
mental para o atendimento adequado 
aos idosos.


