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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas, A Administração da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (“Pampa Sul” 
ou “Companhia”) tem a satisfação de submeter à sua apreciação o Relatório da Administração 
e as correspondentes Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Relatório dos Auditores 
Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. As 
informações estão apresentadas em milhares de reais, exceto quando especificado em 
contrário, e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
1. Perfil Institucional: A Companhia tem como objeto social a geração de energia elétrica 
por meio da operação da Usina Termelétrica Pampa Sul (“Usina”), localizada no município 
de Candiota (RS), que utilizará o carvão mineral como fonte de energia. A Usina, de 345,0 
MW de capacidade instalada e 323,5 MW médios de capacidade comercial, passou a 
operar comercialmente no dia 28.06.2019. Em 28.11.2014, a Usina vendeu 294,5 MW 
médios no 20° Leilão de Energia Nova (A-5/2014), em contrato de 25 anos. 
2. Estrutura e Controle Acionário: Com 1.956.692.000 ações ordinárias, a Companhia 
acumulava capital social de R$ 1.956.692 mil ao final de 2019, sendo controlada pela 
ENGIE Brasil Energia S.A. (EBE), uma concessionária de uso de bem público, na condição 
de produtor independente, sediada em Florianópolis, cuja principal área de atuação e 
atividade operacional é a geração e a venda de energia elétrica. A EBE, por meio de suas 
controladas e controlada em conjunto, também atua nos segmentos de trading de energia 
elétrica, de geração distribuída, de transporte de gás e está em fase de construção de 
sistema de transmissão. 
2.1 Governança Corporativa: A Companhia é administrada por um Conselho de 
Administração e por uma Diretoria, cujos poderes, atribuições e responsabilidades constam 
na legislação e no Estatuto Social. Os Conselheiros são eleitos em Assembleia Geral e a 
Diretoria pelo Conselho de Administração. Os mandatos são de 3 (três) anos, com 
possibilidade de reeleição. O Conselho de Administração é atualmente composto por sete 
membros: Eduardo Antonio Gori Sattamini, Marcos Keller Amboni, José Luiz Jansson 
Laydner, Marcelo Cardoso Malta, Simone Cristina de Paola Barbieri, Guilherme Slovinski 
Ferrari e Felipe de Queiroz Batista, sendo o primeiro escolhido para exercer a função de 
presidente do Conselho. A Diretoria Executiva possui a seguinte composição: Odilon da 
Gama Parente Filho ocupando a função de Diretor Presidente, Fernando Aires de Alencar 
eleito Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores e Sérgio Roberto 
Maes na posição de Diretor Técnico-Operacional. 
3. Ambiente Macroeconômico: Ao longo de 2019, a economia brasileira deu alguns sinais de 
retomada do crescimento, ainda que em ritmo mais lento que o esperado. A expectativa do 
mercado, segundo o Relatório Focus publicado pelo Banco Central ao final de dezembro, é de 
que Produto Interno Bruto (PIB) tenha registrado incremento de 1,17% no ano, frente ao avanço 
de 1,10% em 2018 - o dado oficial deve ser publicado no final do primeiro trimestre de 2020.
A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fechou o 
ano de 2019 em 4,31%, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 
taxa segue acima do centro meta de 4,25%, porém dentro do limite de variação de 1,5 
ponto percentual para cima ou para baixo, definido pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN). Em 2018, o IPCA foi 3,75%. A taxa básica de juros (SELIC) chegou ao final do ano 
em seu menor patamar histórico: 4,5% a.a., enquanto o dólar (Ptax) fechou o ano cotado a 
R$ 4,03 - 4,0% de valorização quando comparado a 2018.
4. Desempenho Operacional: Em 2019, a geração total bruta da Usina alcançou 957,2 
GWh. O índice de disponibilidade, desconsiderando-se as paradas programadas, atingido no 
ano foi de 61,3%. Quando consideradas todas as paradas, a disponibilidade global em 2019 
foi de 55,0%. Salientamos que a Usina entrou em operação comercial em 28.06.2019, tendo 
apresentado indisponibilidades pontuais típicas relacionadas ao período inicial de operação.
5. Desempenho Econômico-Financeiro: A Companhia iniciou sua operação comercial 
em 28.06.2019, motivo pelo qual as informações comparativas apresentadas de 2018 não 
apresentam saldos relevantes.
Indicadores de resultado 2019 2018
Receita operacional líquida 219.027 –
Prejuízo bruto (31.497) (49)
Outras receitas operacionais, líquidas 320.984 –
Ebitda (Lajida)1 343.165 (2.205)
Depreciação e amortização (55.836) –
Resultado financeiro (29.605) (53)
Imposto de renda e contribuição social (90.279) 633
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 167.445 (1.625)
1 Ebitda (Lajida): lucro líquido + imposto de renda e contribuição social + resultado 
financeiro + depreciação e amortização.

Receita operacional líquida: A receita líquida de 2019 foi de R$ 219.027 mil, atribuída 
substancialmente à entrada em operação comercial da UTE Pampa Sul, a qual ocorreu em 
28.06.2019. A energia da UTE Pampa Sul, cuja capacidade instalada é de 345,0 MW e 
capacidade comercial é de 323,5 MW médios, está contratada pelo prazo de 25 anos no 
Leilão A-5, realizado em 28.11.2014, ao preço de R$ 235,68/MWh, atualizado até 
31.12.2019. 
Custos da venda de energia: Os custos operacionais em 2019 foram de R$ 250.524 mil, 
atribuídos substancialmente à entrada em operação comercial mencionada. A Usina utiliza 
o carvão mineral de jazida como combustível para geração de energia elétrica. A tabela a 
seguir apresenta os principais custos operacionais da Companhia.

31.12.2019 31.12.2018
Custos da energia vendida
Depreciação e amortização (55.836) –
Combustível para produção de energia elétrica (53.489) –
Compras de energia (45.081) –
Encargos de uso da rede elétrica (24.339) (49)
Custos de produção de energia elétrica (71.779) –

(250.524) (49)
Outras receitas operacionais, líquidas: Reconhecimento de outras receitas operacionais 
oriundas de indenizações por descumprimentos de condições contratuais incorridos pelo 
fornecedor responsável pela construção da Usina Termelétrica Pampa Sul, principalmente 
relacionados ao atraso na conclusão da obra, no montante de R$ 320.984 mil. O valor 
recebido está estipulado em contrato e é apurado a partir do produto entre a quantidade de 
dia s em atraso na entrega da obra e um valor fixo diário. Esse valor foi apurado de forma 
a compensar a Companhia pelo resultado não auferido em consequência de atraso na 
conclusão da obra, cuja data contratual para conclusão era 31.12.2018.
Ebitda: Refletindo os efeitos mencionados anteriormente, o Ebitda de 2019 foi de  
R$ 343.165 mil (2018 - negativo em R$ 2.205 mil). O principal impacto no Ebitda de 2019 é 
a receita reconhecida pelo recebimento de indenizações por descumprimentos contratuais, 
comentada no item anterior. Desconsiderando este efeito, o Ebitda de 2019 seria de  
R$ 22.182 mil.
Resultado financeiro: Em 2019, as receitas financeiras atingiram R$ 7.520 mil (R$ 52 mil 
em 2018), com acréscimo de R$ 7.468 mil entre os anos comparados, principalmente 
devido às receitas com aplicações financeiras. As despesas financeiras foram de R$ 
37.125 mil (R$ 105 mil em 2018), aumento de R$ 37.020 mil entre os períodos comparados. 
Essa variação é motivada, substancialmente, pela contratação financiamento com  
o BNDES em abril de 2018, destinado ao financiamento da construção do parque gerador. 
A partir da entrada em operação comercial da Usina, os custos de financiamentos deixaram 
de ser capitalizados e foram reconhecidos no resultado do exercício. Os encargos de 
financiamentos em 2019 foram de R$ 33.942 mil.
Imposto de renda (IR) e Contribuição Social (CSLL): As despesas com IR e CSLL foram 
de R$ 90.279 mil em 2019, em decorrência, principalmente, do acréscimo do lucro antes 
dos tributos. Em 2018, a Companhia apurou efeito positivo nessas despesas, de R$ 663 
mil, em decorrência da apuração de prejuízo operacional.
Lucro líquido: O lucro líquido de 2019 foi de R$ 167.445 mil, consequência da combinação 
dos itens apresentados anteriormente. Em 2018, a Companhia apurou prejuízo de  
R$ 1.625 mil.
6. Recursos Humanos: A Companhia contava ao final do ano com 122 colaboradores, um 
aumento de 154% se comparado ao ano de 2018, quando 48 pessoas compunham a força 
de trabalho. O aumento se justifica pelo fim do período de obras e início da fase operacional 
do empreendimento. Dos 122 colaboradores, 98 são da fase de operação (80,3%),  
e 24 (20,7%) são ainda relacionados à fase de implantação, que terão seus contratos  
de trabalho rescindidos. Muitos tendem a ser realocados para outros projetos dentro  
da Controladora, ENGIE Brasil Energia.
7. Programas Socioambientais: A partir da identificação e avaliação dos impactos 
socioambientais gerados em decorrência do empreendimento, são propostos programas 
de intervenção, controle e monitoramento na área de influência, com vistas a avaliar a 
evolução dos impactos previstos e a eficiência das medidas propostas nas fases de 
implantação e operação do empreendimento. Os programas têm como premissa básica a 
proposição de ações capazes de evitar, atenuar, reparar ou compensar os danos/impactos 
previstos, assim como otimizar os investimentos a serem aplicados na região. Abaixo, 

apresentamos a lista dos planos e programas socioambientais do empreendimento, 
relacionados à licença de operação: 1. Sistema de Gestão Ambiental - SGA; 2. Programa 
Ambiental da Geração - PAG; 3. Programa de Monitoramento das Águas Superficiais; 4. 
Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas; 5. Programa de Monitoramento de 
Ruídos; 6. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; 7. Subprograma de Controle 
e Monitoramento da Qualidade do Ar, Meteorológicos e Emissões Atmosféricas; 8. 
Programa de Controle de Pragas e Vetores; 9. Programa de Gestão do Reservatório; 10. 
Programa de Reposição Florestal; 11. Programa de Revegetação das Matas Ciliares e 
Conexão do Corredor Ecológico; 12. Programa de Manutenção da Faixa de Servidão da 
Linha de Transmissão; 13. Programa de Implantação da Cortina Vegetal; 14. Programa de 
Monitoramento de Fauna; 14.1. Subprograma de Monitoramento de Aves e Mamíferos; 
14.2. Subprograma de Monitoramento de Atropelamentos; 15. Programa de Monitoramento 
da Ictiofauna; 15.1. Subprograma de Resgate de Ictiofauna; 15.2. Subprograma de 
Monitoramento de Taxocenose do Rio Jaguarão; 15.3. Subprograma de Mitigação de 
Impactos sobre os Peixes Anuais; 15.4. Subprograma de Monitoramento de Ictioplâncton; 
16. Programa de Comunicação Social; 17. Programa de Educação Ambiental; 17.1. 
Subprograma de Educação Ambiental com Grupos Sociais; 17.2. Subprograma de 
Educação Ambiental na Agricultura Familiar; 17.3. Subprograma de Educação Ambiental 
aos Trabalhadores; 18. Programa de Monitoramento dos Indicadores de Saúde; 19. Plano 
de Gerenciamento de Riscos; 20. Plano de Atendimento às Emergências; Além dos acima 
mencionados, a Companhia continua empenhada em gerar impactos socioambientais 
positivos no entorno, através das seguintes ações realizadas nos últimos anos, e 
financiadas com recursos próprios (não incentivados): - Doação de equipamentos 
hospitalares para os municípios de Candiota e Hulha Negra, no valor de R$ 200.000,00; - 
Adequação das instalações do Hospital Beneficente de Candiota e da Unidade Básica de 
Saúde da Vila Seival no valor de R$ 50.000,00;
- Reforma e ampliação do Posto da Brigada Militar de Candiota, no valor de R$ 310.000,00; 
- Reforma das salas de treinamento/alojamento da Brigada Militar de Bagé e doação de 
equipamentos, no valor de R$ 50.000,00; - Doação de equipamentos para a Polícia Civil de 
Bagé, no valor de R$ 26.000,00; - Reforma da sede da Brigada Militar Ambiental de Bagé, 
no valor de R$ 12.000,00; - Instalação de reservatório de água para abastecimento da Vila 
Seival (Candiota) no valor de R$ 135.000,00; - Revitalização da praça da Vila Seival 
(Candiota) no valor de R$ 610.000,00; - Reforma da quadra poliesportiva da Escola 
Estadual de Ensino Médio Francisco Assis Rosa de Oliveira (Vila Operária - Candiota) no 
valor de R$ 15.000,00; - Reforma da quadra poliesportiva da Escola Estadual de Ensino 
Médio 15 de Junho (Assentamento Conquista da Fronteira - Hulha Negra) no valor de R$ 
40.000,00; - Reforma do PTG Combate do Seival (Vila Seival - Candiota) no valor de R$ 
45.000,00; - Cursos de capacitação de mão de obra (16 cursos, 29 turmas, 417 formados) 
no valor de R$ 520.000,00; - Projeto “Sustentabilidade da Feira Livre de Candiota” no valor 
de R$ 70.000,00; - Projeto “Avicultura Colonial em Candiota” no valor de R$ 105.000,00; - 
Projeto “Leite é Renda Familiar” (Candiota e Hulha Negra) no valor de R$ 215.000,00; - 
Curso de Costura e Modelagem Industrial (SENAI) - Cooperativa de Costura de Seival no 
valor de R$ 36.000,00; - Curso de Costura e Modelagem Industrial (SENAI) Hulha Negra no 
valor de R$ 36.000,00; - Curso de Panificação e Confeitaria (SENAI) - Vila Seival no valor 
de R$ 38.000,00; - Curso “Gestão de Negócio” (SEBRAE) - Vila Seival no valor de R$ 
24.000,00; - Doação de equipamentos e insumos para a Cooperativa de Costura de Seival 
(Candiota) no valor de R$ 25.000,00.
8. Direitos dos Acionistas: O detentor de cada ação ordinária tem direito de voto em 
assembleia geral ordinária ou extraordinária; de receber dividendos mínimos obrigatórios 
equivalentes a 10% do lucro líquido ajustado, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas; 
de fiscalizar a administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social; e de retirar-se 
da Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.
9. Serviços de Auditoria: A Companhia informa que os auditores independentes da 
Companhia, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, não prestaram serviços 
não relacionados à auditoria independente em 2019.
10. Agradecimentos: A Administração da Companhia agradece a contribuição de seus 
fornecedores, clientes, parceiros, acionistas, instituições financeiras, entidades 
governamentais, órgãos reguladores e todos aqueles que contribuíram com a Companhia 
no ano de 2019.

A Administração

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Ativo Nota 31.12.2019 31.12.2018
Ativo Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 4 101.007 294.396
  Contas a receber de clientes 5 60.463 –
  Crédito de imposto de renda e contribuição social 6 31.199 8
  Outros créditos fiscais a recuperar 7 48.178 34
  Estoques 8 57.480 –
  Outros ativos circulantes 7.415 368

305.742 294.806
Ativo não Circulante
 Realizável a Longo Prazo 
  Depósitos vinculados 9 74.841 –
  Crédito de imposto de renda e contribuição social 6 1.454 1.637
  Outros créditos fiscais a recuperar 7 26.930 404
  Imposto de renda e contribuição social diferidos 16 – 19.733
  Outros ativos não circulantes 280 –

103.505 21.774
  Imobilizado 10 2.871.718 2.477.910
  Intangível 5.457 6.328

2.980.680 2.506.012
Total 3.286.422 2.800.818

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 31.12.2019 31.12.2018
Passivo Circulante
 Fornecedores 11 230.341 32.061
 Dividendos 18 15.604 –
 Financiamentos 13 60.499 6.669
 Outras obrigações fiscais e regulatórias 14 2.772 1.243
 Obrigações trabalhistas 15 7.011 5.854
 Outros passivos circulantes 714 722

316.941 46.549
Passivo não Circulante
 Financiamentos 13 733.217 620.932
 Adiantamentos de clientes - Ressarcimentos CCEAR 19 106.095 –
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 16 23.778 –
 Outros passivos não circulantes 1.045 131

864.135 621.063
Patrimônio Líquido
 Capital social 17 1.956.692 600.000
 Adiantamento para futuro aumento de capital 17 – 1.531.997
 Outros resultados abrangentes – 4.396
 Reservas de lucros 17 148.654 –
 Prejuízos acumulados – (3.187)

2.105.346 2.133.206
Total 3.286.422 2.800.818

Demonstrações do Resultado 
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Nota 31.12.2019 31.12.2018
Receita Operacional Líquida 19 219.027 –
 Custos da energia vendida
  Depreciação e amortização (55.836) –
  Combustível para produção de energia elétrica (53.489) –
 Energia elétrica comprada para revenda (45.081) –
  Materiais e serviços de terceiros (31.891) –
  Encargos de uso da rede elétrica (24.339) (49)
  Pessoal (16.933) –
  Transações no mercado de energia de curto prazo (16.108) –
  Outros custos operacionais (6.847) –

(250.524) (49)
 Prejuízo Bruto (31.497) (49)
 Receitas (despesas) operacionais
   Despesas com vendas, gerais e administrativas (2.158) (2.156)
   Outras receitas operacionais,líquidas 20 320.984 –

318.826 (2.156)
 Lucro (Prejuízo) antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 287.329 (2.205)
 Resultado financeiro
Receitas financeiras 21 7.520 52
Despesas financeiras 21 (37.125) (105)

(29.605) (53)
 Lucro (Prejuízo) antes dos Tributos sobre o Lucro 257.724 (2.258)
 Imposto de renda e contribuição social
   Corrente 22 (46.958) (2.274)
   Diferido 22 (43.321) 2.907

(90.279) 633
 Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício 167.445 (1.625)
 Lucro (Prejuízo) por Ação Básico e Diluído - Em Reais 17 0,07832 (0,00082)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Nota
Capital 
social AFAC

Reserva 
legal

Reserva de retenção  
de lucros

Outros resultados 
abrangentes

Lucros  (prejuízos)  
acumulados Total

Saldos em 31.12.2017 600.000 1.054.150 – – (93) (1.562) 1.652.495
Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) – 477.847 – – – – 477.847
Prejuízo do exercício – – – – – (1.625) (1.625)
Valor justo de hedge de fluxo de caixa – – – – 4.489 – 4.489
Saldos em 31.12.2018 600.000 1.531.997 – – 4.396 (3.187) 2.133.206
Capitalização de AFAC 17 1.531.997 (1.531.997) – – – – –
Aumento de capital 17 50.156 – – – – – 50.156
Redução de capital 17 (225.461) – – – – – (225.461)
Lucro líquido do exercício – – – – – 167.445 167.445
Valor justo de hedge de fluxo de caixa – – – – (4.396) – (4.396)
Destinações propostas à AGO:
 - Reserva legal 18 – – 8.213 – – (8.213) –
 - Dividendos mínimos obrigatórios 18 – – – – – (15.604) (15.604)
 - Reserva de retenção de lucros 18 – – – 140.441 – (140.441) –
Saldos em 31.12.2019 1.956.692 – 8.213 140.441 – – 2.105.346

Demonstrações dos Valores Adicionados 
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Geração do Valor Adicionado 31.12.2019 31.12.2018
 Receita bruta de vendas 250.919 –
 Outras receitas operacionais 320.984 –

571.903 –
(–) Insumos
 Combustível para produção de energia elétrica (53.489) –
 Energia elétrica comprada para revenda (45.081) –
 Materiais e serviços de terceiros (32.328) (425)
 Encargos de uso de rede elétrica e conexão (24.339) (49)
 Transações no mercado de energia de curto prazo (16.108) –
  Outros (6.136) (49)

(177.481) (523)
Valor Adicionado Bruto 394.422 (523)
 Depreciação e amortização (55.836) –
Valor Adicionado Líquido Gerado 338.586 (523)
Valor Adicionado Recebido em Transferência
 Receitas financeiras 7.520 52
Valor Adicionado a Distribuir 346.106 (471)
Distribuição do Valor Adicionado 31.12.2019 % 31.12.2018 %
Remuneração:
Do trabalho
Remuneração e encargos 8.832 2,6 1.488 (315,9)
Benefícios 3.980 1,1 50 (10,6)
Participação nos resultados 1.087 0,3 – –
FGTS 1.074 0,3 30 (6,4)

14.973 4,3 1.568 (332,9)
Do governo
Impostos federais 116.722 33,7 (492) 104,5
Impostos estaduais 6.938 2,0 7 (1,5)
Encargos setoriais 2.072 0,6 – –

125.732 36,3 (485) 103,0
Do capital de terceiros
 Juros e variação monetária sobre financiamento 34.084 9,8 – –
Aluguéis 883 0,3 – –
Outras despesas financeiras 2.989 0,9 71 (15,1)

37.956 11,0 71 (15,1)
Do capital próprio
Reserva legal 8.213 2,4 – –
Dividendos 15.604 4,5 – –
Reserva de retenção de lucros 140.441 40,6 – –
Prejuízos acumulados 3.187 0,9 (1.625) 345,0

167.445 48,4 (1.625) 345,0
346.106 100,0 (471) 100,0

Demonstrações dos Resultados Abrangentes para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
31.12.2019 31.12.2018

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício 167.445 (1.625)
Outros resultados abrangentes que no futuro:
- Serão reclassificados para o resultado
 Hedge de fluxo de caixa
  Ganhos não realizados originados no exercício 560 1.384

31.12.2019 31.12.2018
  Imposto de renda e contribuição social diferidos (190) (471)
  (Perdas) ganhos realizados originados no exercício (4.766) 3.576

(4.396) 4.489
Resultado Abrangente do Exercício 163.049 2.864

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Método Indireto) para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

31.12.2019 31.12.2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes dos tributos 257.724 (2.258)
Conciliação do lucro (prejuízo)
 com o caixa gerado pelas operações
 Depreciação e amortização 55.836 –
 Juros e variação monetária sobre financiamentos 34.084 –
 Outros (1.425) 33
Lucro (prejuízo) ajustado 346.219 (2.225)
(Aumento) redução nos ativos
 Contas a receber de clientes (60.430) –
 Crédito de imposto de renda e contribuição social (31.009) (1.439)
 Outros créditos fiscais a recuperar (74.677) –
 Estoques (57.480) –
 Outros ativos (7.300) 2
(Redução) aumento nos passivos
 Fornecedores 28.109 (45)
 Outras obrigações fiscais e regulatórias 1.758 (794)
 Obrigações trabalhistas 1.157 4.578
 Adiantamentos de clientes - Ressarcimentos CCEAR 106.095 –
 Outros passivos 1.133 234
Caixa gerado pelas operações 253.575 311

31.12.2019 31.12.2018
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (46.958) (2.274)
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
 atividades operacionais 206.617 (1.963)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Aplicação no imobilizado e intangível (318.351) (806.520)
 Indenização por descumprimentos contratuais
  por atraso na conclusão de obra 71.886 –
 Caixa líquido das atividades de investimento (246.465) (806.520)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Captação de financiamentos 99.893 615.650
 Aumento de capital e adiantamentos para futuro aumento de ca-
pital 50.156 477.847
 Redução de capital (225.461) –
 Depósitos vinculados ao serviço da dívida (73.363) –
 (Perdas) ganhos realizados de hedge não capitalizado (4.766) 3.576
Caixa líquido das atividades de financiamento (153.541) 1.097.073
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa (193.389) 288.590
Conciliação do caixa e equivalentes de caixa
 Saldo inicial 294.396 5.806
 Saldo final 101.007 294.396
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa (193.389) 288.590

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de maneira diferente)
Nota 1 - Contexto Operacional: A Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. (“Pampa Sul” ou 
“Companhia”) é uma concessionária de uso de bem público, na condição de produtor inde-
pendente, e sociedade anônima, com sede no município de Florianópolis, no estado de 
Santa Catarina, Brasil. A área de atuação e a atividade operacional da Companhia é a ge-
ração de energia elétrica, cuja regulamentação está subordinada à Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). O objeto social 
da Companhia é a geração de energia elétrica por meio da implantação e operação da 

Usina Termelétrica Pampa Sul (“UTE Pampa Sul” ou “Usina”), localizada no município de 
Candiota (RS). A Companhia foi constituída em 31.10.2001, com prazo de duração indeter-
minado e está sob o controle acionário da ENGIE Brasil Energia S.A. (“ENGIE Brasil Ener-
gia” ou “EBE”), a qual é controlada pela ENGIE Brasil Participações Ltda., ambas situadas 
no Brasil. O controle acionário da ENGIE Brasil Participações Ltda. é detido pela Internatio-
nal Power S.A., cuja sede está na Bélgica. Essa, por sua vez, é controlada pela Internatio-
nal Power Ltd., empresa sediada no Reino Unido, integrante do grupo econômico ENGIE, 

sediado na França. Em 15.02.2017, a controladora da Companhia mandatou o Banco Mor-
gan Stanley S.A. para prestar assessoria financeira em uma sondagem de mercado, não 
vinculante, visando identificar potenciais compradores para seus ativos de energia a car-
vão, dentre eles a UTE Pampa Sul. A potencial operação de alienação está em linha com a 
estratégia de descarbonização da ENGIE em todo o mundo, focada em atividades de baixa 
emissão de carbono, como geração de energia renovável, gás natural e infraestrutura.  
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