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1. Informações cadastrais 
a) Identificação: empresa 
b) Nome: BAESA - Energética Barra Grande S/A 
c) Setor: Energia 
d) Data: 17/09/2001 
e) Endereço: Av. Madre Benvenuta, 1168 - Santa Mônica – Florianópolis (SC) - 88035-000 
f) Telefone geral: (48) 3331-0000 
g) Número de colaboradores: 31 
h) Nome do responsável pela inscrição: Rafael Felix Masselli 
i) E-mail do responsável pela inscrição: rmasselli@baesa.com.br 
j) Telefone do responsável pela inscrição: (48) 3331-0007 
k) Nome do responsável pelo projeto: Edson Schiavotelo 
l) E-mail do responsável pelo projeto: edson.schiavotelo@baesa.com.br 
m) Cargo do responsável pelo projeto: Diretor de Sustentabilidade e de Relações 
Institucionais 
AUTORIZO a divulgação de informações cadastrais no Anuário de Sustentabilidade e 
site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 
 
2. Informações financeiras 
a) Receita anual 2009 - em R$: 316.804.007,00 
c) Total de investimento em meio ambiente (% da receita anual): 8.631.552,00 
d) Investimento total com o projeto - em R$: 1.621.947,00 
AUTORIZO a divulgação de informações financeiras no Anuário de Sustentabilidade e 
site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 
 
3. Informações sobre o projeto e gestão ambiental 
a) Categoria: Recuperação de Áreas Degradadas 
b) Título: Programa de Reintrodução da Dyckia Distachya 
c) Data do início do projeto: 01/11/2005 
d) Número de funcionários remunerados: 08 
e) Número de voluntários: 04 
h) Resumo do case: O Programa de Reintrodução da Dyckia Distachya é o mais 
ousado projeto de recuperação de espécies vegetais desenvolvido por 
empreendimentos hidrelétricos no Brasil. Trata-se de superar o desafio de 
reintroduzir uma bromélia, ameaçada de extinção, fora de seu local de origem.  
Em cinco anos de trabalho, o programa alcançou resultados expressivos. O mais 
relevante é a adaptação da Dyckia Distachya aos novos locais onde a espécie foi 
replantada, inclusive produzindo sementes e formando novas colônias. Os esforços 
de conservação reduziram sua vulnerabilidade e promoveram novas bases 
científicas para a sua preservação.  
i) Descreva outras boas práticas adotadas: A BAESA desenvolve diversos projetos nas 
áreas social, ambiental e cultural. Um dos mais significativos é o Programa Incluir, 
criado para promover a inclusão social das famílias rurais. Há também o 
Programa de Gestão Ambiental BAESA, cuja meta é desenvolver ações de 
conservação ambiental.  
AUTORIZO a disponibilização de download gratuito do arquivo digital do projeto 
inscrito através do site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 
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APRESENTAÇÃO 

A BAESA – Energética Barra Grande S.A. – orgulha-se em apresentar as ações 

que julga significativas para concorrer ao 18º Prêmio Expressão de Ecologia, pois está 

convicta de que a Usina Hidrelétrica Barra Grande, erguida no leito do rio Pelotas, entre 

os municípios de Anita Garibaldi (SC) e Pinhal da Serra (RS), está gerando mais do que 

energia para o desenvolvimento do país e da região. Desde julho de 2001, quando 

começou a construir o empreendimento, a BAESA vem gerando inúmeros benefícios, 

como empregos, desenvolvimento regional, melhor qualidade de vida para a população e, 

especialmente, perspectivas para as futuras gerações.  

Ao pleitear o 18º Prêmio Expressão de Ecologia, na categoria Recuperação de 

Áreas Degradadas, a BAESA revela o seu interesse em apresentar o Programa de 

Reintrodução da Dyckia distachya, cujos resultados revelam a disposição da empresa em 

buscar soluções para a conservação do meio ambiente, nesse caso especificamente, 

desta bromélia ameaçada de extinção. Para nós da BAESA, encarar este desafio significa 

demonstrar à população todo o nosso esforço em defesa da convivência harmônica entre 

desenvolvimento econômico e meio ambiente.  

 

 

 

 

 

Edson Schiavotelo 

Diretor de Sustentabilidade 
e de Relações Institucionais 
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A EMPRESA 

A BAESA – Energética Barra Grande S/A – foi constituída em 14 de maio de 2001, 

data em que obteve a concessão da Usina Hidrelétrica Barra Grande, empreendimento 

construído nas Serras Catarinense e Gaúcha, mais precisamente no leito do rio Pelotas, 

entre os municípios de Anita Garibaldi, em Santa Catarina, e Pinhal da Serra, no Rio 

Grande do Sul.  

A BAESA é uma empresa formada pelo consórcio de cinco investidores, com a 

seguinte composição acionária:  

 Alcoa Alumínio S/A – 42,2%  

 Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) – 25%  

 Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) – 15% 

 Camargo Corrêa Cimentos – 9%  

 Departamento Municipal de Eletricidade (DME) – 8,8%  

A construção da Usina Hidrelétrica Barra Grande iniciou em 27 de junho de 2001 e 

as estruturas foram concluídas em 18 de junho de 2005. No dia 4 de julho de 2005, o 

Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) emitiu 

a Licença de Operação, autorizando o fechamento dos túneis de desvio e a consequente 

formação do reservatório. Assim, em 1º de novembro de 2005, a Usina entrou em 

funcionamento, pois foi ativada a primeira de suas três Unidades Geradoras. Três meses 

depois, em 31 de janeiro de 2006, foi ativada a segunda Unidade Geradora e, em 30 de 

abril de 2006, entrou em operação a terceira e última Unidade Geradora.  
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As diversas ações desenvolvidas nas áreas social e ambiental renderam à BAESA 

a obtenção da Renovação da Licença de Operação, emitida em 4 de janeiro de 2008 pelo 

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis), com validade 

até 4 de janeiro de 2014. O documento, com o prazo de seis anos de vigência (prazo 

máximo concedido por 

licenças ambientais emitidas 

pelo IBAMA), atesta os bons 

trabalhos socioambientais 

realizados pela BAESA, 

empresa responsável pela 

construção e operação da 

Usina Hidrelétrica Barra 

Grande.  

Vista aérea da Usina 
Hidrelétrica Barra Grande 

 

A potência instalada é de 708 megawatts, quantidade suficiente para suprir o 

equivalente a 25% da demanda de energia elétrica de Santa Catarina ou a 20% do total 

consumido no Rio Grande do Sul. São três unidades de geração, com potência de 236 

megawatts cada uma.  

A área de abrangência da Usina compreende nove municípios localizados nas 

Serras Catarinense e Gaúcha: Anita Garibaldi, Cerro Negro, Campo Belo do Sul, Capão 

Alto e Lages, em Santa Catarina; e Pinhal da Serra, Esmeralda, Vacaria e Bom Jesus, no 

Rio Grande do Sul. 
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Programa de Reintrodução da Dyckia Distachya  

Objetivos e Estratégias  

O Programa de Reintrodução da Dyckia Distachya é o mais ousado projeto de 

recuperação de espécies vegetais desenvolvido por empreendimentos hidrelétricos no 

Brasil. Trata-se de superar o desafio de reintroduzir uma bromélia, ameaçada de extinção, 

fora de seu local de origem.  

A decisão de implementar o Programa de Reintrodução da Dyckia Distachya deve-

se ao interesse da BAESA em assegurar a preservação de uma espécie típica de 

corredeiras da bacia do rio Uruguai. A formação dos reservatórios das Usinas 

Hidrelétricas de Itá e Machadinho, cujo enchimento se deu nos anos de 1999 e 2001, 

causou a extinção de algumas populações naturais da espécie. Com a construção da 

Usina Hidrelétrica Barra Grande, iniciada em 2001 e concluída em 2005, recaiu sobre a 

BAESA – empresa responsável pela instalação do empreendimento – a responsabilidade 

de provocar a extinção da Dyckia distachya nas corredeiras do rio Pelotas, já que há 

registro da espécie na natureza em outros locais, como na fronteira entre Brasil e 

Argentina, mais precisamente no Parque Provinciano Moconá, de mil hectares, e na 

Reserva de Biofesra Yabotí, com 223 mil hectares. Em território brasileiro, há populações 

da bromélia na Floresta do Parque Estadual do Turvo, de 40,6 mil hectares.  

O desconhecimento sobre a grave situação da Dyckia distachya contribuiu para 

que, posteriormente, a responsabilidade sobre a BAESA se tornasse motivo para 

cobranças e acusações. Ante a ausência de manifestação do Ibama (Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), do Ministério do Meio Ambiente 

e de outras entidades ambientais sobre o assunto, coube ao biólogo Ademir Reis, 

professor do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina, 

explicitar o risco que a formação do reservatório da Usina Barra Grande representava à 

sobrevivência da espécie.  
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De posse do relato apresentado pelo professor Ademir Reis, no mês de maio de 

2005, a então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, condicionou a liberação da 

Licença de Operação para a formação do reservatório da Usina Barra Grande ao resgate 

dos exemplares da Dyckia distachya na área que seria alagada algumas semanas depois.  

À época, ao tomar conhecimento do risco que a formação do reservatório 

representava à sobrevivência da bromélia 

e também da exigência em resgatar suas 

populações, a BAESA encampou uma 

grande operação de salvamento, tendo 

resgatado um total de 18.723 exemplares 

da espécie. 

 
 
 

Exemplares da Dyckia distachya foram resgatados antes 
da formação do reservatório da Usina Barra Grande 
 

Concluído o trabalho de resgate, a empresa obteve, em 4 de julho de 2005, a 

Licença de Operação para formar o reservatório da Usina Hidrelétrica Barra Grande. 

Simultaneamente a empresa lançou o Programa de Reintrodução da Dyckia Distachya, 

contratando para coordená-lo o professor Ademir Reis, reconhecidamente uma das 

maiores autoridades no assunto. A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária) também participa do trabalho. O programa, em execução há cinco anos, 

estabeleceu os seguintes objetivos:  

 Financiar estudos estudos e pesquisas de variabilidade genética, propiciando 

condições para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos sobre o tema. 

 Desenvolver ações voltadas a assegurar a conservação da Dyckia distachya 

ex-situ (fora do local de origem). 

 Construir um viveiro de mudas para produção de sementes e formação de 

novas colônias da Dyckia distachya. 
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Definidos os objetivos do Programa de Reintrodução da Dyckia distachya, a 

BAESA entendeu que o cumprimento das metas passava pela obediência a três 

estratégias fundamentais:  

 O desenvolvimento do programa deveria necessariamente contar com a 

participação de universidades e empresas de pesquisas na área ambiental.  

 A legitimidade do programa deveria ser atestada em trabalhos acadêmicos, de 

modo a motivar o debate e a esclarecer possíveis dúvidas sobre o assunto.  

 A BAESA deveria necessariamente dispor de um local onde fosse possível 

produzir sementes e mudas da bromélia Dyckia distachya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exemplares da Dyckia distachya 
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A luta pela sobrevivência  

O Programa de Reintrodução da Dyckia Distachya vem sendo executado em 

conformidade com o plano de trabalho estabelecido logo após a descoberta de novas 

populações da bromélia na área de abrangência da Usina Hidrelétrica Barra Grande, a 

coleta dos exemplares e a definição dos locais de relocação.  

Os exemplares recolhidos foram mantidos em viveiro enquanto estavam sendo 

selecionados novos locais no entorno do reservatório propícios para o replantio dessas 

bromélias. Após a formação do reservatório, em outubro de 2005, foram selecionados 23 

locais com potencial para relocação no reservatório da Usina e nos afluentes do rio 

Pelotas. Essa seleção foi feita com base em critérios mínimos para o desenvolvimento 

das plantas, como grau de insolação, substrato rochoso e inundação periódica. 

Posteriormente foram definidas sete locais para o replantio, considerados os mais 

adequados para a sobrevivência da espécie, como se pode verificar no quadro abaixo: 

 

Área de 
relocação  

Localização Rosetas 
relocadas 

Procedência 

AR 01 Rio Pelotas (lago da UHE) 1.230 Pedras Brancas 

AR 02 Rio Pelotas (lago da UHE) 4.448 Encanados 

AR 05 Rio Pelotas (lago da UHE) 257 Encanadinhos 

AR 15 Lajeado dos Tijolos 2.010 Pedras Brancas 

AR 16 Rio Vacas Gordas 4.316 Encanados 

AR 17 Lajeado Limitão 315 Encanadinhos 

AR 23 Rio Pelotas (lago da UHE) 2.162 Encanados 

Total – 14.738 – 

 

A conservação de espécies ameaçadas deve necessariamente envolver a 

conservação ex-situ (fora do local de origem) e reintroduções. A conservação ex-situ 

serve de fonte para novas reintroduções e para incremento da qualidade genética das 

reintroduções já estabelecidas.  
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Para a conservação de espécies ameaçadas é necessário conhecer sua área de 

ocorrência, aspectos de sua auto-ecologia e distribuição de sua diversidade genética. 

Estudos prévios desses fatores são determinantes para o sucesso das coletas, 

especialmente para resgatar a maior diversidade genética possível das populações em 

risco de extinção.  

Os estudos genéticos ratificam a compreensão de que o processo de resgate é 

fundamental para a manutenção da diversidade genética e necessária para a 

continuidade de uma espécie. A coleta de um número maior de indivíduos, com o cuidado 

de coletá-los em diferentes populações, também é uma medida apropriada.  

Paralelamente ao trabalho de reintrodução da Dyckia distachya, a bióloga Manuela 

Wiesbauer passou a estudar o programa como tema de sua dissertação de mestrado, 

realizado no curso de Pós-Graduação em Biologia da Universidade Federal de Santa 

Catarina. Sob a orientação do professor Ademir Reis, a pesquisa visava à análise da 

biologia reprodutiva e diversidade genética da Dyckia distachya, com base no programa 

de reintrodução da bromélia desenvolvido no entorno do reservatório da Usina Hidrelétrica 

Barra Grande.  

A pesquisa realizada pela bióloga Manuela Wiesbauer resultou na elaboração da 

dissertação “Biologia Reprodutiva e Diversidade Genética de Dyckia distachya como 

subsídio para conservação e 

reintrodução de populações extintas na 

natureza”, apresentada no dia 4 de 

setembro de 2008 e aprovada com 

conceito “A” pela banca examinadora. A 

pesquisadora obteve o título de Mestre 

em Recursos Genéticos Vegetais pela 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

O programa de Reintrodução da Dyckia distachya 
foi tema da dissertação de mestrado 

da bióloga Manuela Wiesbauer 
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O estudo, estritamente técnico, relata o trabalho desenvolvido pelo Programa de 

Reintrodução da Dyckia distachya e aponta conclusões relevantes para o sucesso de 

reintrodução da espécie e para a possibilidade de formação de novas populações. A 

principal delas é que a população de Dyckia distachya resgatada no ponto de coleta 

“Encanados” possuía a maior diversidade genética, e as demais populações resgatadas 

nos pontos “Pedras Brancas” e “Encanadinhos” tinham menor diversidade. Essa 

informação levou a BAESA a introduzir também plântulas produzidas a partir do 

cruzamento de três populações resgatadas e mantidas em viveiro, formando uma 

megapopulação que provavelmente concentra mais diversidade genética do que jamais 

encontrada em condições naturais para a espécie. Essa diversidade é essencial para a 

capacidade de adaptação a novos ambientes, como os de reintrodução. Outra conclusão 

é que a espécie necessita de polinização cruzada. Em condições ex-situ, e na maior parte 

das áreas de relocação, entretanto, foram encontrados polinizadores para a espécie e a 

produção de sementes tem sido satisfatória.  

O histórico das reintroduções evidenciou também a necessidade de incidência de 

luz solar direta, inundação e substrato rochoso para a sobrevivência da espécie. A 

incidência de luz solar é determinante 

para o crescimento da espécie e 

principalmente para a formação de 

touceiras como eram encontradas 

nas populações originais. As rosetas 

em local sombreado estolam e, a 

longo prazo, acabam morrendo.  

 
Estudo comprovou a importância 

da luz solar para a Dyckia distachya  
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A inundação periódica não é determinante para a sobrevivência de indivíduos 

adultos, mas é importante para a dispersão e recrutamento de sementes, para redução da 

competição com outras espécies de plantas e para a alocação de matéria orgânica. Já o 

substrato rochoso, juntamente com a inundação, é fundamental para evitar a competição 

exagerada com outras espécies, que acabam por suprimir a Dyckia distachya.  

A dissertação de mestrado da bióloga Manuela 

Wiesbauer, em conjunto com o trabalho de campo 

desenvolvido pela BAESA, proporcionou novas bases 

científicas para a preservação da Dyckia distachya. Os 

indivíduos se adaptaram aos novos locais onde foram 

replantados, tendo produzido sementes e até formado novas 

colônias, reduzindo assim a vulnerabilidade da espécie.  

 

Dyckia distachya se adaptou 
aos novos locais, produziu  

sementes e formou novas colônias 

 

Os bons resultados alcançados pelo Programa de Reintrodução da Dyckia 

distachya motivou a BAESA a construir um viveiro de mudas nativas. A empresa decidiu 

priorizar o meio ambiente em meio a um cenário cercado por obras de construção civil. O 

viveiro de mudas foi instalado ao 

lado da barragem da Usina 

Hidrelétrica Barra Grande, 

próximo às Unidades Geradoras. 

 
 
 
 
 
 
 

Viveiro de mudas nativas da  
Usina Hidrelétrica Barra Grande 
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O viveiro de mudas possui uma área com 2 mil metros quadrados, onde são 

cultivadas espécies nativas como a araucária, canela, pitangueira, angico, aroeira, ingá-

banana, rainha do abismo, além da 

Dyckia distachya, outras bromélias, 

cáctus e orquídeas típicas da região. A 

meta é produzir uma média anual de 

100 mil mudas, utilizadas no 

reflorestamento da Área de 

Preservação Permanente, no plantio 

das áreas comunitárias das 

Comunidades Rurais e em campanhas 

de conscientização ambiental, como Dia 

da Árvore, Pedágio Ecológico e 

Semana do Meio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplares da Dyckia distachya 
plantados no viveiro de mudas 
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Resultados 

O resultado mais expressivo do Programa de Reintrodução da Dyckia Distachya é 

a adaptação aos novos locais onde a espécie foi replantada, inclusive com produção de 

sementes e formação de novas colônias. Os esforços de conservação reduziram sua 

vulnerabilidade e promoveram novas bases científicas para sua preservação. Assim, além 

de assegurar a sobrevivência da bromélia, a experiência da conservação ex-situ também 

contribuiu para melhorar a qualidade genética das reintroduções anteriormente realizadas.  

A elaboração da dissertação de mestrado “Biologia Reprodutiva e Diversidade 

Genética de Dyckia distachya como subsídio para conservação e reintrodução de 

populações extintas na natureza” também é um resultado elogiável, pois possibilitou a 

realização de um estudo percuciente sobre um tema que contém poucas publicações a 

respeito.  

As conclusões apresentadas pelo estudo também são relevantes, pois certamente 

vão contribuir para que futuros projetos possam se valer dos dados obtidos. A 

necessidade de incidência de luz solar direta, inundação e substrato rochoso para facilitar 

o processo de reintrodução da Dyckia distachya, por exemplo, são informações novas e 

valiosas.  

Outro resultado significativo do Programa de Reintrodução da Dyckia distachya é a 

demonstração de que a busca por soluções deve sempre nortear os debates e as 

divergências. Quando o professor Ademir Reis relatou para a então ministra do Meio 

Ambiente, Marina Silva, o risco que a formação do reservatório da Usina Hidrelétrica 

Barra Grande representava para a sobrevivência da Dyckia distachya no rio Pelotas, a 

BAESA foi surpreendida com a exigência do Ministério do Meio Ambiente para que fosse 

realizado o resgate das populações da bromélia existentes na área que seria alagada. Tal 

exigência fez com que a empresa realizasse, em poucos dias, uma operação que 

demanda um tempo consideravelmente maior. E mesmo com essa exigência, cujo 

cumprimento foi extremamente árduo, a BAESA fez questão de contratar justamente o 
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professor Ademir Reis para coordenar o projeto, numa clara demonstração de que o 

sucesso da experiência não poderia estar ameaçado por revanchismos ou atitudes 

reprováveis.  

De modo semelhante, o professor Ademir Reis também compreendeu que a luta 

para resgatar e reintroduzir a Dyckia distachya em novos locais dependia, em grande 

parte, da aplicação prática de seus conhecimentos científicos sobre o tema, amplamente 

reconhecidos no meio acadêmico brasileiro. Com humildade e obstinação, ele aceitou o 

desafio de coordenar o programa, provando que a maior contribuição da academia não é 

apenas o de expor os problemas, mas sobretudo o de buscar as soluções.  




