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1. Dimensão Geral 
 

Mensagem da Administração (Relatório da Administração 2010: pág. 1) 

 

Perfil (Relatório da Administração 2010: pág. 3) 

 

Negócios da Empresa (Relatório de Administração 2010: pág. 4 à pág. 25) 

 

Missão 

 
Atuar com excelência empresarial e responsabilidade socioambiental no setor de energia 

elétrica, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. 

 

Visão 

 
Ser o maior e mais bem sucedido agente brasileiro no setor de energia elétrica. 

 

Princípios e valores  

 
Os princípios de FURNAS, como empresa de economia mista, controlada pelo Governo Federal, 

não se restringem à conformidade legal, qual seja o cumprimento da legislação de regência, bem 

como das instruções normativas emanadas dos órgãos de controle aos quais se subordina. 

 

Desde sua criação, há mais de 54 anos, a Empresa demonstra preocupação com a transformação 

social no entorno de seus empreendimentos, o estabelecimento de relações marcadas pelo 

respeito mútuo e diálogo permanente com todas as partes interessadas, a construção de um novo 

relacionamento com as populações afetadas, baseada em uma perspectiva socialmente 

responsável e a implantação de novos empreendimentos marcados pela consideração com as 

questões ambientais. 

 

Assim, não estaríamos exagerando ao afirmar que a voluntariedade de suas ações, constitui-se 

em um de seus mais importantes princípios. 
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E foi essa voluntariedade que levou a Empresa, em 1998, a publicar seu primeiro Balanço Social, 

sob o título “O Fio que nos Une”, com o objetivo de estabelecer um canal de diálogo com todos os 

seus públicos de interesse e constituir-se em um instrumento que reforça a transparência de seu 

relacionamento com a sociedade.  

 

Dentro desse espírito, FURNAS, em 2001, tornou-se signatária do Pacto Global, estabelecido pela 

Organização das Nações Unidas – ONU, assumindo o compromisso de internalizar seus 

princípios e realizar ações de interesse público, contribuindo para melhorar a condição humana. 

 

O mesmo se pode dizer da assunção por FURNAS dos Oito Objetivos do Milênio, iniciativa dos 

países membros da ONU para reduzir a pobreza e as desigualdades, e assegurar o 

desenvolvimento sustentável. 

 

Outro exemplo a ser realçado, e motivo de orgulho para a Empresa, é o fato de ela ter sido uma 

das pioneiras na adesão ao Programa Pró-Equidade de Gênero, iniciativa do Governo Federal, 

através da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, que reafirma o compromisso 

constitucional de promoção da igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho. Em 

2010, a Empresa obteve pela terceira vez consecutiva o Selo Pró-Equidade de Gênero, relativo ao 

biênio 2009/2010, conferido pela Secretaria em parceria com a Organização das Nações Unidas – 

ONU. 

 

Ainda durante o ano de 2010, e em consonância com seus princípios, cabe registrar a adesão de 

FURNAS ao Programa Na Mão Certa – uma iniciativa do Instituto Childhood Brasil com o objetivo 

de coibir a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras, aos Princípios de 

Empoderamento das Mulheres, uma parceria entre o Fundo de Desenvolvimento das Nações 

Unidas para a Mulher – UNIFEM e o Pacto Global das Nações Unidas, bem como ao Compromisso 

Corporativo no Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. 

 

Aos princípios abraçados pela Empresa, se agregam seus valores, formados por um conjunto de 

crenças, sendo que a integração entre ambos determinará seu comportamento. 

 

Quando bem difundidos, os valores promovem a uniformidade na atitude dos empregados da 

empresa, influem no seu relacionamento com clientes, parceiros, fornecedores e comunidade, 

regulam conflitos, atraem talentos e garantem previsibilidade. 
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O Planejamento Estratégico de FURNAS, elaborado em 2008, definiu que “os valores representam 

as convicções dominantes, as crenças básicas e refletem os estados preferenciais de como as 

coisas deveriam ser em uma organização para promover sua sustentabilidade”. 

 

Assim, o Planejamento Estratégico definiu como os principais valores de FURNAS, os seguintes: 

 

� Trabalho em rede: Trabalhar com pluralidade e cooperação. 

� Empreendedorismo: Atuar proativamente para superar os desafios do ambiente. 

� Valorização das pessoas: Reconhecer que nossas pessoas são um de nossos mais valiosos 

ativos. 

� Transparência: Possuir interação permanente com a sociedade para atendimento de suas 

necessidades e divulgação dos resultados empresariais. 

� Sustentabilidade: Atuar com responsabilidade econômica, social e ambiental. 

� Adaptabilidade: Desenvolver capacidade para as mudanças do nosso ambiente de negócio. 

� Foco em resultados: Levar em conta em todas as ações o impacto na empresa. 

 

Ao mencionarmos alguns dos princípios e valores de FURNAS, merece especial destaque a 

aprovação em 2010 do novo Código de Ética das Empresas Eletrobras, construído coletivamente 

por representantes de todas as subsidiárias da Eletrobras e cujo resultado apresenta os princípios 

éticos e compromissos de conduta das empresas com seus empregados, colaboradores, meio 

ambiente e responsabilidade social, fornecedores e demais públicos de interesse. 

 

Não menos importante foi a aprovação, também em 2010, da Política de Sustentabilidade das 

Empresas Eletrobras, expressando o compromisso das mesmas em contribuírem efetivamente 

para o desenvolvimento sustentável, elencando princípios norteadores, identificando o público-

alvo e definindo responsáveis por sua implantação. 
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Organização e gestão (Relatório de Administração 2010: pág. 35 à pág. 42) 

  
 A estrutura organizacional de FURNAS contempla em sua Diretoria de Engenharia uma 
Superintendência de Gestão Ambiental, e tem subordinada à Presidência, também a nível de 

Superintendência, uma Coordenação de Responsabilidade Social, ambas dotadas de políticas 

próprias. 
 

Além das mencionadas Superintendências responsáveis pela gestão ambiental e social, as 

estratégias da Empresa para a inserção das duas dimensões em suas políticas passam pela 

constituição de fóruns técnicos – Grupos de Trabalho e Comitês criados por proposta das diversas 

diretorias, integrados por técnicos, fóruns esses que têm por objetivo formular propostas e 

subsidiar os órgãos deliberativos para a tomada de decisão e determinação de implementação de 

medidas. 

 

Há que se registrar, ainda, a aprovação pela Diretoria Executiva, em 24/06/2008, do Comitê de 

Sustentabilidade Empresarial, vinculado diretamente à Diretoria da Presidência, e que tem como 

objetivo promover a incorporação, à gestão de FURNAS, dos conceitos e práticas de 

Sustentabilidade Empresarial em suas dimensões econômico-financeira, social e ambiental. É 

composto por 2 (dois) representantes de cada Diretoria, incluindo a Presidência e 1 (um) 

representante da Auditoria Interna. 
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Responsabilidade com partes interessadas  

 
No que tange ao relato dos compromissos assumidos pela Empresa, sempre pautado pelo 

princípio da transparência das informações, o mesmo se dá por intermédio de Relatórios 

Corporativos Oficiais de Prestação de Contas aos órgãos de controle, do Relatório da 

Administração, do Relatório Socioambiental, da página na internet, por meio de diversas 

publicações institucionais, da Revista FURNAS, de Publicidade Institucional e Vídeos 

Corporativos, entre outros. 

 

Listamos a seguir as principais partes interessadas e a forma como FURNAS com elas se 

relaciona: 

 

>> Clientes 

FURNAS é uma empresa que conta com um número reduzido de clientes diretos, tendo em vista o 

âmbito de sua atuação, a geração e transmissão de energia. Seus clientes são principalmente as 

grandes distribuidoras ou clientes com alto consumo de energia que compram diretamente e 

empresas que utilizam sua rede de transmissão. Além disso, possui contratos de 

compartilhamento e de uso da infra-estrutura e de prestação de serviços diversos, que vão desde 

a operação e manutenção ao compartilhamento de faixas de passagem e, ainda, a 

comercialização de serviços de apoio técnico, operacional e administrativo.  

 

O relacionamento com os clientes é direto e exige muita proximidade e interação constante, 

dadas essas características que tornam a empresa corresponsável pelo fornecimento de energia 

ao consumidor final (ver pág. 10 à pág. 14 do Relatório de Administração 2010). 

 

>> Fornecedores 

Todo o processo de aquisição em FURNAS é norteado pela Lei 8.666/93, desde a fase de seleção e 

habilitação de fornecedores até a gestão dos instrumentos contratuais gerados. Cláusulas 

contratuais específicas sobre cuidados com o meio ambiente, disposição de engenharia de 

segurança industrial, condições de saúde e segurança dos trabalhadores, proibição de trabalho 

infantil, entre outras, constam sempre dos editais. Os fornecedores são fiscalizados quanto ao 

cumprimento de exigências da legislação trabalhista e previdenciária. 
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A Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, instituiu a modalidade de licitação denominada Pregão, 

para aquisições de bens e serviço comuns. A partir de 1º de julho de 2005, o Decreto Nº 5.450, de 

31 de maio de 2005, determinou que todas as compras de bens e serviços comuns acima de R$ 16 

mil, realizadas, por empresas e órgãos sob administração federal, fossem feitas por meio de 

licitação, na modalidade pregão, preferencialmente, eletrônico. Dessa forma, o processo de 

aquisição em FURNAS está mais transparente, aberto e seguro. Na Empresa, os bens e serviços 

comuns acima de R$ 16 mil correspondem a cerca de 80% do volume contratado por meio de 

licitação.  

 

Nas suas unidades regionais, FURNAS dá especial atenção para assegurar aos fornecedores locais 

as condições para competir pelos contratos, sempre cumprindo as determinações da legislação. 

 

A partir de 2009, FURNAS passou a anexar aos seus editais um documento denominado 

“Princípios e Normas de Conduta Empresarial na Relação de FURNAS com seus Fornecedores”, 

com o objetivo de procurar disseminar os conceitos e práticas de sustentabilidade e 

responsabilidade social por toda a cadeia produtiva da Empresa. 

 

Em 2010, foi realizado o “2° Encontro de FURNAS com seus Fornecedores”, no Escritório Central, no 

Rio de Janeiro. O encontro contou também com a participação de representantes de diversas 

empresas do setor elétrico e dos principais fornecedores da Empresa, com um público total de cerca 

de 50 pessoas. No encontro foi apresentada por um especialista uma palestra de cerca de uma hora, 

intitulada “Sustentabilidade: desafios e oportunidades para FURNAS e seus fornecedores”. A 

palestra foi seguida de um debate entre os participantes quando foram abordadas as questões mais 

importantes que afetam as compras e contratações da Empresa. Além de esclarecer dúvidas sobre 

os diversos aspectos do processo de aquisição, enfatizou-se a importância do envolvimento e 

compartilhamento dos fornecedores com as questões relacionadas à responsabilidade social.  

 

O objetivo de FURNAS é estimular as iniciativas sustentáveis, do ponto de vista econômico, 

ambiental e social, dentro de sua cadeia de valor, na qual os fornecedores desempenham um 

papel crucial ao assumirem uma atitude de co-responsabilidade. 
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>> Empregados, colaboradores, estagiários e parceiros 

FURNAS reconhece a representatividade de associações e entidades de classe, considerando-as 

parceiras no trato de questões de natureza coletiva. Tem os compromissos de remunerar o trabalho 

com um salário justo e compatível com os valores de mercado, com o desempenho profissional e, 

com o desenvolvimento pessoal, e de possibilitar o crescimento pessoal e profissional de seu 

quadro funcional, considerado fator relevante para o crescimento da organização. Acredita no 

cuidado com a saúde e segurança como um compromisso de todos e considera o êxito na realização 

de sua missão um resultado do esforço de todos. 

 

O Portal RH, acessado pela intranet, é a forma de comunicação mais utilizada entre os 

empregados e a área de recursos humanos. 

 

Anualmente, são realizados encontros internos de todas as Diretorias e de diversas áreas, com o 

objetivo de apresentação e avaliação das realizações do exercício passado e das metas e desafios 

para os próximos anos. Estas reuniões contribuem para melhorar o nível de informação e 

participação dos empregados e para a integração e compromisso com os desafios futuros. 

 

Atualmente, FURNAS conta com 4.906 funcionários em seu quadro permanente, além de 1.591 

contratados diretos e 500 estagiários nas diversas áreas da empresa.  

 

>> Órgãos e programas públicos 

Relacionamento com o Ministério de Minas e Energia – MME e a Controladora Eletrobras, 

FURNAS, como empresa controlada pela Eletrobras, que se vincula ao MME, participa do 

Conselho Superior do Sistema Eletrobras – Consise, que reúne os presidentes de todas as 

empresas do grupo para formular e implantar estratégias corporativas de interesse comum (ver 

págs. 20 a 24 do Relatório de Administração 2010). 
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>> Comunidades 

FURNAS investe na geração de alternativas de desenvolvimento social para melhorar as 

condições de vida e incentivar o desenvolvimento sustentável das comunidades próximas aos 

seus empreendimentos. Sua ação tem se pautado no uso de uma metodologia de 

desenvolvimento comunitário baseada no princípio da construção de capacidade das 

comunidades, com o fortalecimento de sua ação. Desse modo, incentiva as comunidades a agir 

como protagonistas do seu próprio desenvolvimento, definindo uma clara divisão de 

responsabilidades entre os agentes envolvidos, por meio de um processo participativo. Todas as 

atividades implementadas são norteadas para oferecer meios para geração de renda e 

emancipação das populações. 

 

>> Organizações sociais 

Dentro do amplo espectro de setores das comunidades com os quais FURNAS interage, um deles 

merece especial destaque, não apenas por sua relevância, mas também pelo inovador trabalho 

que FURNAS vem realizando. Trata-se da população afetada pelos empreendimentos da 

Empresa. Além do cuidado nos casos de novos empreendimentos, a empresa tinha ainda que 

equacionar questões relativas àqueles já em operação que apresentam pendências. 

 

Desde 2003, FURNAS vem desenvolvendo, por meio de um Grupo de Trabalho Permanente, a 

relação da Companhia com o Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB. O Grupo de 

Trabalho pautou suas ações em um processo participativo, visando identificar, nas populações 

vinculadas ao MAB, aquelas que foram de fato afetadas pelos empreendimentos do APM 

Manso (MT) e UHE Serra da Mesa (GO) (ver pág. 47 do Relatório de Administração 2010). 

 

>> Acionistas e investidores 

FURNAS é uma Empresa estatal, de capital fechado e, portanto, não possui suas ações negociadas 

em bolsas de valores. É subsidiária da Eletrobras, que detém 99,82% de suas ações ordinárias e 

98,57% das ações preferenciais (base: dezembro 2010). Há inexpressiva participação dos demais 

acionistas no Capital Social de FURNAS. No entanto, a Eletrobras possui suas ações negociadas 

em bolsas de valores e possui um departamento de relação com os investidores. 

 

FURNAS, sociedade anônima de economia mista federal de capital fechado, enquanto subsidiária 

da Eletrobras, atende os requisitos da SOX e presta informações para listagem das ações da 

holding no ISE, da Bovespa e no DJSI, da Bolsa de Nova Iorque (ver pág. 36 do Relatório de 

Administração 2010). 
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FURNAS compreende que o relacionamento com todas as partes interessadas no trabalho 

desenvolvido pela Empresa precisa ser pleno, para que o sucesso seja garantido. É necessário 

ouvir para depois agir. Com este intuito, mantém o diálogo permanente com o público interno, 

Sindicatos, Associações de classe profissional, órgãos governamentais, Controladora (Eletrobras), 

ONS, empresas parceiras, associações setoriais (nacionais e internacionais), sociedade, 

comunidade, organizações não governamentais, movimentos sociais, universidades e centros de 

pesquisa, escolas, acionistas imprensa/mídia, clientes e fornecedores, conforme tabela a seguir. 

 

Parte interessada Canal de relacionamento Principais programas e 
ações 

Público interno Intranet 

 

 

 

 

Portal RH – Gestão de Pessoas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvidoria 
(www.furnas.com.br/Ouvidoria.asp) 

 

 

Comissão de Ética 
(www.furnas.com.br/docs.asp 
?doc=arcs\pdf\codigo_de_etica.pdf) 

 

Coordenação de Responsabilidade 
Social 

 

Grupo Gênero 

(www.furnas.com.br/links.asp? 
lnk=grupogenero/grupogenero.asp) 

Rede Transparência, Fique 
Ligado 

 

Clipping 

 

Plano de Carreira e 
Remuneração  

Sistema de Gestão do 
Desempenho  

Programas de Saúde, 
Segurança e Qualidade de 
Vida no Trabalho 

Desenvolvimento de 
Competências  

 

Intermediação e 
facilitação da relação 
entre cidadãos, 
empregados e a Empresa 

 

 

Divulgação dos Princípios  

 

Programa de Voluntariado  

Relatório Socioambiental 

 
Plano de Ação Pró-
Equidade de Gênero 

Sindicatos Intranet – Portal da Assessoria de 
Relações Sindicais 

 

Gerentes das Áreas Regionais 

Divulgação de Acordos 
Coletivos de Trabalho 

 

Reuniões 
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Órgãos governamentais  

 
� MME 
 

 

 

� EPE 
 

 

 

 

� CCEE 
 
 
� Aneel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeituras 

 

Órgãos Ambientais 

 

 

Diretoria Executiva 

 

 

 

Departamento de Planejamento da 
Transmissão 

Grupos de Trabalho e de Estudos e 
Comissões. 

 

Superintendência de 
Comercialização de Energia 

 

Diretoria Executiva 

 
 
 

 

Diretoria de Operação e 
Comercialização de Energia   

 

 
 
 
 

 

Assessoria de P&D 

 

Superintendência de Gestão 
Ambiental 

 

 

Programas de Governo 
(PAC, Luz para Todos, 
Prodeem e Procel) 

 

Planejamento do setor 
eletro-energético 

 

 

 
Contratos de 
comercialização de energia 
elétrica 

 

Legalização dos 
empreendimentos de 
geração e transmissão 

Relatório Socioambiental 

 

Homologação de 
contratos de compra e 
venda de energia 

Fiscalização nos 
empreendimentos 

Relatório de inspeção com 
recomendações 
determinações e 
constatações 

 

Programa de P&D 

 

Estudos e Programas 
Ambientais 

Licenças Ambientais 

Controladora (Eletrobras) Diretoria Executiva 

Comitês e Grupos de Trabalho 

Planejamento Estratégico 

Plano de Transformação 
da Eletrobras 

ONS Superintendência de Operação Planejamento e estudos de 
operação do SIN 

Empresas Parceiras Diretoria Executiva 

Assessoria de Comercialização de 
Serviços 
 
 

Diretoria de Operação e 
Comercialização de Energia 

Constituição de SPEs para 
implantação de 
empreendimentos de 
geração e transmissão 

 

Contratos de Operação e 
Manutenção 
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Associações Setoriais 
(nacionais e internacionais) 

Empregados de FURNAS que 
atuam como Representantes 
nas Entidades 

Congressos e Eventos Setoriais 

Sociedade Comissão de Ética 
(www.furnas.com.br/docs.asp?
doc=arcs\pdf\codigo_de_etica.
pdf) 

 

Site de FURNAS  
(www.furnas.com.br) 

 

Fale Conosco 
(www.Furnas.com.br/home/frm
LoginFale.asp) 

 

Twitter 

 

08000252555 (Sala de Controle 
de Operação do Sistema) 

Intermediação e facilitação da 
relação entre cidadãos, 
empregados e a Empresa 

 

 

Informações institucionais 

Relatórios corporativos 

 

Atendimento à solicitação de 
informações 

Esclarecimentos sobre a 
atuação de FURNAS 

 

 
Atendimento a emergências  

Comunidade Coordenação de 
Responsabilidade Social 

 

Audiências e Reuniões Públicas 

Fóruns comunitários  

Escritório Central, Escritórios e 
Unidades Regionais 

Projetos sociais e ambientais 

Espaço FURNAS Cultural 

 

Visitas institucionais 

 

Organizações não                  
Governamentais 

Coordenação de 
Responsabilidade Social 

 

Audiências e Reuniões Públicas 

Fóruns comunitários  

Escritório Central, Escritórios e 
Unidades Regionais 

Projetos socioambientais 

 
 

Esclarecimentos sobre atuação 
de FURNAS 

Movimentos Sociais Grupo de Trabalho Programas e ações de 
reparação às famílias atingidas 

Universidades e Centros de 
Pesquisa 

Assessoria de Suporte à 
Pesquisa e Desenvolvimento 

Empregados de FURNAS 
coordenadores de projetos de 
P&D 

Programa de P&D 

Escolas Assessoria de Conservação de 
Energia 

 

Departamento de Produção das 
Áreas Regionais 

Educação para conservação de 
energia 

 

Visitas guiadas, palestras 
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Acionistas Assembleia Geral de acionistas Assembleias Gerais Ordinárias 
e Extraordinárias 

Imprensa/mídia Coordenação de Comunicação 
Social 

Atendimento a demandas 

Publicidade Institucional e Legal 

Clipping 

Clientes Superintendência de 
Comercialização de Energia 
Elétrica 

 

Assessoria de Comercialização 
de Serviços 

Contratos 

 

 

Serviços em atividades nas 
quais FURNAS detém 
capacitação tecnológica 

Fornecedores Página de FURNAS na internet 
(www.furnas.com.br) 

Edital de Licitações 

Cadastro de Fornecedores 

Encontro com Fornecedores 

Princípios e Normas de 
Conduta Empresarial na 
Relação de FURNAS com seus 
Fornecedores 
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Indicadores de desempenho operacional e de produtividade 

Equipamentos / Instalações 2010 2009 2008 

Sistema de geração  ---  ---  --- 

Usinas Hidráulicas:   • Propriedade integral 8 8 8 

• Em parceria 2 2 2 

• SPE 5 2 1 

Capacidade de Geração Instalada (MW) – Base Hidráulica 
(propriedade integral) 

7.175 7.175 7.175 

Capacidade de Geração Instalada (MW) – Base Hidráulica 
(propriedade compartilhada) 

 

 • Em parceria 1.487 1.487 1.487 

• Sociedade de Propósito Específico – SPE 1.742 592 452 

Número de Unidades Geradoras Hidráulicas 69 60 58 

Usinas Térmicas 2 2 2 

Capacidade de Geração Instalada (MW) – Base Térmica (1) 962 962 962 

Número de Unidades Geradoras Térmicas 8 8 8 

Sistema de transmissão ---  ---  --- 

Número de SE:   • Propriedade integral 44 44 44 

• Em parceria 2 2 2 

• SPE 5 2 1 

Capacidade de Transformação Instalada (MVA) (2) 103.304 102.012 101.651 

Número de Transformadores (2) 659 644 642 

Número de Compensadores Estáticos 4 4 4 

Número de Compensadores Síncronos 9 9 9 

Extensão de LT (km) (3) 19.398 19.256 19.278 

Sistema de telecomunicações ---  ---  --- 

Cabos de Fibra – Ótica Operativos (km) 5.842 5.533 5.139 

Sistema de Microondas – Número de Estações 84 97 97 

Extensão do Sistema de Microondas (km) 3.532 4.173 4.173 

Sistema de supervisão, controle e aquisição de dados --- --- --- 

Número de SE e usinas atendidas por sistemas de 
supervisão local 

49 52 48 

Número de SE e usinas atendidas pelo Sistema Aberto de 
Gerenciamento de Energia – SAGE 

46 44 40 

(1) Unidades da UTE Santa Cruz operando a diesel. 

(2) Potência nominal maior ou igual a 2,5 MVA e tensão nominal maior ou igual a 13,8 kV. 

(3) Houve decréscimo de 31 km, em função da desativação da LT 138 kV Luiz Carlos Barreto de Carvalho-
Mascarenhas de Moraes, e acréscimo de 9 km, devido à energização das LT 345 kV Luiz Carlos Barreto de 
Carvalho-Estreito Nova Circuito 2 (5 km) e Furnas-Estreito Nova (4 km) – 2009/2008. 
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Dados técnicos (insumos, capacidade de produção, 
vendas, perdas) 

2010 2009 2008 

Número de consumidores atendidos – Livres        12 12 16 

Número de empregados próprios                           4.906 4.758 4.724 

Número de empregados terceirizados                  1.591 1.676 1.723 

Energia gerada (GWh)                                          38.352 37.309 (1) 35.362 

Energia comprada (GWh) 16.372 15.489 16.356 

Perdas elétricas globais (GWh)                           

Perdas elétricas – Total sobre o requisito de energia (%) 

3,00% 3,00% 3,00% 

Energia Vendida (GWh)                                       56.712 55.193 55.064 

Industrial (GWh)                                       1.501 1.627 2.236 

Subestações (em unidades) (2)    51 48 46 

   

19.398 19.256 19.278 

Linhas de transmissão (em km)  

• Propriedade integral 

• Propriedade compartilhada  424 364 364 

Venda de energia por capacidade instalada  

(GWh/MVA*N. horas/ano)                                     

0,55 0,54 0,54 

Energia vendida por empregado (GWh) (3)      8,73 8,58 8,54 

Valor adicionado / GWh vendido                        49,61 37,27 (4) 48,19 

(1) Valor revisado e corrigido, diferente do valor informado no Relatório de 2009. 

(2) Inclui as subestações das usinas compartilhadas.   

(3) Inclui empregados efetivos e contratados. 

(4) Valor diferente do Relatório de 2009. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Eletrobras Furnas 
 

 21 

2. Dimensão Governança Corporativa 
(Relatório de Administração 2010 – págs. 35 a 42) 

 

Informações adicionais 

 
Adesão a iniciativas e compromissos 

 
>> Pacto Global 

Ao aderir ao Pacto Global, em 2003, FURNAS assumiu o compromisso de internalizar seus 

princípios e realizar ações de interesse público, contribuindo para melhorar a condição humana. 

O conjunto de princípios do Pacto Global orienta as atividades das empresas signatárias em 

quatro grandes áreas: Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Contra a Corrupção. 

 

>> Objetivos do Milênio 

A partir da aprovação da Declaração do Milênio, em 2000, os países membros da ONU 

estabeleceram oito propostas, conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – 

ODM, para reduzir a pobreza e as desigualdades, e assegurar o desenvolvimento sustentável. 

Para tanto, foram definidas metas de desenvolvimento social, econômico e ambiental a serem 

atingidas até 2015. 

 

FURNAS aderiu aos oito objetivos. Os programas e ações, além de refletirem o compromisso 

firmado no Pacto Global, contribuem para o cumprimento dos ODM. 

 

É também signatária do Pacto de Ação em Defesa do Clima, lançado pelo Conselho Empresarial 

Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável – CEBDS, tendo assumido o compromisso público 

de contribuir para deter o aquecimento global, por meio da redução de gases de efeito estufa na 

atmosfera. 
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Em 2008, a Empresa aderiu ao Programa Brasileiro “GHG Protocol”, como Membro Fundador, 

comprometendo-se a: 

 

� Desenvolver um inventário anual de Gases de Efeito Estufa – GEE, de acordo com o “GHG 

Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard”; 

� Submeter o inventário para publicação, através do Programa Brasileiro “GHG Protocol”; 

� Desenvolver um plano de manejo adequado das emissões de Gases de Efeito Estufa; 

� Rever e implementar sugestões de contabilização e de regras para o relatório; e 

� Contribuir para a construção e revisão estrutural do Programa Brasileiro “GHG Protocol”, ao 

término da fase piloto. 

 

Código de ética (ver pág. 42 do Relatório de Administração 2010) 

 

Sistemas de gestão certificados (ver pág. 34 do Relatório de Administração 2010) 
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3. Dimensão Econômico-Financeira 
 

Indicadores Econômico-Financeiros 

 
>> DVA (ver pág. 43 do Relatório da Administração 2010) 

 
Distribuição da riqueza – Por parte interessada 

2010 2009 Distribuição da riqueza – Por parte 
interessada R$ Mil (%) R$ Mil (%) 

Tributos/Taxas/Contribuições 578.365 55,17 168.836 24,41 

ICMS 47.251 4,51 53.218 7,69 

PIS/PASEP 35.064 3,34 34.794 5,03 

COFINS 161.599 15,42 160.359 23,18 

ISS 1.032 0,10 1.598 0,23 

IRPJ a pagar do exercício 243.487 23,23 (71.360) -10,32 

CSSL a pagar do exercício 88.466 8,44 (9.773) -1,41 

Outros 1.466 0,14 0 0 

Encargos setoriais 469.954 44,83 522.869 75,59 

RGR 186.369 17,78 183.276 26,50 

CCC 7.321 0,70 2.394 0,35 

CDE 6.493 0,62 2.682 0,39 

PROINFA 3.542 0,34 6.756 0,98 

CFURH 181.935 17,35 163.786 23,68 

TFSEE 19.502 1,86 14.947 2,16 

ESS 0 0 0 0 

P&D 64.792 6,18 149.028 21,55 

= Valor distribuído (total) 1.048.319 100 691.705 100,00 

 

Não foram registradas nos exercícios de 2009 e 2010 inadimplências setoriais referentes aos 

seus respectivos encargos, que são: Reserva Global de Reversão – RGR; Compensação 

Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos – CFURH; Taxa de Fiscalização de Serviços de 

Energia Elétrica – TFSEE; Encargos de Serviços e Sistemas – ESS; Pesquisa e Desenvolvimento – 

P&D. 
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>> Investimentos na concessão 

� Informar a realização do programa dos investimentos em distribuição, transmissão e 

subtransmissão: 

 

2010 2009 
Investimentos  

R$ Mil ∆% R$ Mil 

Expansão da distribuição/transmissão  
(expansão reforço)                 

Renovação da distribuição/transmissão 

299.569 (29,20) 423.123 

Subtransmissão Não se aplica 

Geração 962.127 (5,59) 1.019.072 

Outros (estudos de viabilidade) 40.306 (8,07) 43.846 

 

>> Outros indicadores  

 

2010 2009 
Outros indicadores                                                                                 

Valor ∆% Valor 

Receita operacional bruta (R$) 6.963.114 6,01 6.568.574 

Deduções da receita (R$ Mil) (513.462) 13,57 (594.105) 

Receita operacional líquida (R$ Mil) 6.449.652 7,95 5.974.469 

Custos e despesas operacionais do serviço (R$ Mil) (5.505.101) 1,17 (5.570.009) 

Receitas irrecuperáveis (R$ Mil) 0  0 

Resultado do serviço (R$ Mil) 944.550 133,53 404.460 

Outras receitas/despesas 263.246 443,85 (76.558) 

Resultado de equivalência patrimonial (71.613) -345,93 29.119 

Resultado financeiro (R$ Mil) (167.243) -109,87 (79.687) 

IRPJ/CSSL (R$ Mil) (333.419) -510,95 81.133 

Resultado não operacional (R$ Mil) 0  0 

Participações nos lucros (R$ Mil) 105.095 36,76 76.849 

Lucro líquido (R$ Mil) 635.521 77,29 358.467 

Juros sobre o capital próprio (R$ Mil) 0  0 

Dividendos distribuídos (R$ Mil) 71.711 100% 0 

Custos e despesas operacionais por MWh vendido  
(R$ Mil) 

0,7906 -6,77 0,8480 

Riqueza (valor adicionado líquido) por empregado (R$ Mil) 544 40,24 388 
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2010 2009 
Outros indicadores                                                                                 

Valor ∆% Valor 

Riqueza (valor a distribuir) por receita operacional (%) 40,40 29,01 31,32 

EBITDA ou LAJIDA (R$ Mil) 1.166.057 81,93 640.931 

Margem do EBITDA ou LAJIDA (%) 18,08 68,50 10,73 

Liquidez corrente 0,9 28,75 0,7 

Liquidez geral 1,5 -11,76 1,7 

Margem bruta (lucro líquido/receita operacional 
bruta) (%) 

9,13 67,24 5,46 

Margem líquida (lucro líquido/receita operacional 
líquida) (%) 

9,85 64,23 6,00 

Rentabilidade do patrimônio líquido (lucro líquido/ 
patrimônio líquido) (%) 

5 66,66 3 

Estrutura de capital 

• Capital próprio (%) 

• Capital de terceiros oneroso (%) (empréstimos e  
...financiamentos) 

62,05 

37,95                   

-8,02 

16,63 

67,46 

32,54 

Inadimplência de clientes (contas vencidas até 90 dias/ 
Receita operacional bruta nos últimos 12 meses) 

0  0 
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4. Dimensão Social e Setorial 
 

Responsabilidade Social (ver págs. 43 a 48 do Relatório de Administração 2010) 

 

Informações adicionais 
 
FURNAS tem atuado com excelência empresarial e responsabilidade socioambiental no setor de 

Energia Elétrica, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade brasileira. 

 

Com a criação, em 2003, da Coordenação de Responsabilidade Social o investimento social foi 

otimizado, colaborando para o desenvolvimento das comunidades do entorno dos 

empreendimentos da Empresa, minimizando as externalidades negativas e potencializado as 

positivas, fortalecendo os negócios da organização. 

 

A criação do Comitê de Sustentabilidade Empresarial e a assinatura do Pacto de Tucuruí, em 

2008, assim como o Pacto de FURNAS, assinado em 2010, com o objetivo de incorporar à Empresa 

os conceitos e práticas de Sustentabilidade, demonstram o comprometimento da alta direção de 

FURNAS com a implantação das melhores práticas de gestão. 

 

Nos últimos três anos foram investidos mais de R$ 70 milhões em iniciativas de cunho social e 

cultural. Em 2010, foram patrocinadas mais de 200 ações sociais, selecionadas por edital em 

2009, e realizados 58 projetos próprios ou em parceria com instituições sem fins lucrativos, 

beneficiando cerca de 60 mil pessoas em todo o país. 

 

Em 2011, alguns dos principais objetivos da Empresa são: implantar as ferramentas de gestão 

para definir os indicadores sociais que permitirão à Empresa uma avaliação ampla e sistêmica 

dos projetos sociais desenvolvidos; e disseminar os Princípios de Empoderamento das Mulheres – 

Igualdade Significa Negócios, uma iniciativa conjunta do UNIFEM e do Pacto Global das Nações 

Unidas, para ampliar e valorizar a liderança feminina no mercado de trabalho. Além, 

naturalmente, de prosseguirmos com os projetos sob nossa coordenação, com especial atenção ao 

Projeto “Núcleos de Integração”, que tem como objetivo integrar e dinamizar as relações dos 

grupos comunitários próximos aos empreendimentos de FURNAS, por meio de apoio a ações de 

investimentos sociais. 
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Indicadores sociais internos 

 
>> Empregados e colaboradores 

O empregado é a principal riqueza de uma empresa. Por meio de seus conhecimentos, 

experiência e dedicação, os projetos são viabilizados, e as estratégias e ações planejadas são 

postas em prática. Ele é também o elo da organização com a sociedade, refletindo, com suas 

ações, o espírito corporativo. FURNAS considera seus colaboradores parceiros na concretização de 

sua missão e visão e sabe que qualquer meta somente será atingida a partir do empenho de cada 

um deles. Para motivá-los e tornar o ambiente de trabalho estimulante, a Empresa valoriza os 

talentos individuais e coletivos e os incentiva a buscar formas de crescimento pessoal e de auto-

realização. 

 

>> Política de Recursos Humanos 

A Superintendência de Gestão de Pessoas de FURNAS, área vinculada à Diretoria de Gestão 

Corporativa, trabalha pautada pela ética, pelos princípios de responsabilidade social corporativa e 

de promoção da qualidade do ambiente interno, como previsto na Política de Recursos Humanos 

da empresa. Além de incentivar o desenvolvimento pessoal, o objetivo do setor é valorizar o bom 

desempenho, o trabalho em equipe e a igualdade de oportunidades. 

 

Como os gerentes têm o papel de interligar os setores executivos da empresa e os demais 

escalões, são estimulados a pensar estrategicamente e a olhar o contexto corporativo e não 

apenas as questões operacionais em que estão envolvidos. 

 

FURNAS procura manter uma relação de cooperação com seus empregados, reconhecendo seus 

direitos, promovendo o bem estar e a qualidade de vida, além de valores como diversidade, saúde 

e segurança. Para isso, mantém uma sólida comunicação interna. Os elos que unem os 

colaboradores de FURNAS são constituídos pelo Portal RH – ferramenta para pesquisa de 

benefícios e assuntos relacionados à biblioteca, convênios e desenvolvimento profissional, entre 

outros; Revista FURNAS – veiculada mensalmente; e FURNASNet (intranet da empresa) – 

ferramenta que, ao divulgar ações e resultados, contribui para democratizar e dar transparência 

às informações corporativas. 

 

No trato das questões coletivas, que envolvem negociações diretas com 15 entidades sindicais, 

FURNAS reconhece a representatividade dessas associações e mantém com elas uma relação de 

parceria. 
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>> Perfil do quadro de trabalhadores 

Ao final do ano de 2010, FURNAS possuía 4.906 empregados efetivos, 1.591 contratados e 500 

estagiários, totalizando 6.997 colaboradores, conforme tabelas a seguir. As Áreas-Meio, indicadas 

a seguir, correspondem à Presidência e às diretorias Financeira e de Gestão Corporativa. Já as 

Áreas-Fim dizem respeito às diretorias de Engenharia, Construção, Operação do Sistema e 

Comercialização de Energia. 

 

Total de empregados 

 2010 2009 2008 

Número total de empregados 4.906 4.758 4.724 
 

Tipo de área Empregados Estagiários Contratados Total 

Área-Meio 1.075 164 502 1.741 
Escritório Central 

Área-Fim 823 122 202 1.147 

Área-Meio 266 17 139 422 
Áreas Regionais 

Área-Fim 2.742 197 748 3.687 

Total 4.906 500 1.591 6.997 

 

A maior parte dos empregados de FURNAS tem ensino médio (42,0%) e superior (50,9%) 

completos. No quadro de pessoal da Empresa, não há analfabetos. 

 

Perfil de escolaridade em relação ao total dos empregados 

Escolaridade (%) 2010 2009  2008 

Ensino fundamental (completo ou incompleto) 

Ensino médio (completo) 

Ensino superior (completo) 

Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) 

7,1 

42,0 

30,3 

20,6 

7,3 

40,4 

31,3 

21,0 

7,3 

41,9 

31,8 

19,0 

Analfabetos na força de trabalho  0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

* Percentuais revisados e corrigidos, sendo diferentes dos informados nos relatórios de 2008 
e 2009. 

 

Valor investido em desenvolvimento profissional e 
educação (%) 

1,41 1,78* 2,62* 

Quantidade média de horas de desenvolvimento 
profissional por empregado-participante / ano 

37,54 20 40 
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>> Admissões 

FURNAS convocou, durante o ano de 2010, 183 concursados para ocuparem diversos cargos. 

 

>> Demissões 

Ao longo do ano de 2010 foram verificadas 35 demissões na Empresa. 

 

Comportamento frente a desligamentos 

 2010 2009 2008 

Número de empregados ao término do período 4.906 4.758 4.724 

Número de admissões durante o período 183 65 250 

Número de demissões durante o período 35 31 60 

Reclamações trabalhistas    

Valor provisionado no passivo (R$ mil) 320.150 230.551 392.138 

Montante reivindicado em processos judiciais   
(R$ mil) 

27.649 94.118 25.658 

Número de processos existentes 5.602 6.577 5.305 

Contingências e passivos trabalhistas - - - 

Nº de processos trabalhistas movidos contra a 
Empresa 

602 1.096 587 

Nº de processos trabalhistas julgados 
procedentes 

1 2 5 

Nº de processos trabalhistas julgados 
improcedentes 

6 24 12 

Valor total de multas pagas por determinação 
da justiça (R$) 

114.790 113.767 25.628 

 

>> Empregados contratados 

O número de empregados contratados em FURNAS vem caindo anualmente. Essa força de 

trabalho vem sendo substituída por funcionários aprovados em concursos públicos. Tal processo 

é feito sem prejuízo dos níveis de segurança e qualidade dos serviços prestados, pois a Empresa 

assegura o tempo necessário para o treinamento dos novos empregados. Ao final de 2010, a 

Empresa tinha 1.591 trabalhadores contratados, número inferior ao registrado em 2009 (1.676) e 

em 2008 (1.723). Tal providência vem sendo tomada de acordo com a conciliação judicial 

celebrada entre a empresa e o Ministério Público do Trabalho em agosto de 2008. 
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Os contratos com esses empregados terceirizados têm cláusulas e benefícios que visam garantir 

sua qualidade de trabalho e de vida. Eles possuem planos de saúde; seguro de vida em grupo; 

convênio ampliado de assistência médica, odontológica e hospitalar; podem receber atendimento 

de emergência no ambulatório da Empresa; realizam exames médicos ocupacionais periódicos; 

participam de treinamento interno e externo, em áreas como segurança e higiene industrial; e 

recebem auxílio-alimentação e auxílio-creche, entre outros. 

 

Trabalhadores contratados, custo total e relação com o total da força de trabalho 

Trabalhadores contratados  2010 2009 2008 

Número de trabalhadores contratados 1.591 1.676 1.723 

Custo total (R$ mil) 173.515 189.832 182.452 

Trabalhadores contratados em relação ao total da 
força de trabalho (%) 

24,5 26,0 27,0 

 

No que se refere à escolaridade, os profissionais contratados, em sua maioria, tinham ensino 

médio (55,3%), sendo seguidos por profissionais com educação superior (37,1%). Os profissionais 

com ensino fundamental, completo ou incompleto, representavam apenas 7,6% do total desses 

trabalhadores, em 2010. 

 

Perfil dos contratados por escolaridade 

Escolaridade (%) 2010 2009 2008 

Ensino fundamental (completo ou incompleto) 7,6 6,0 7,6 

Ensino médio (completo) 55,3 56,5 57,1 

Educação superior, pós-graduação (especialização, 
mestrado, doutorado) 

37,1 37,5 35,3 

 

>> Diversidade 

Integrante da administração pública indireta e vinculada ao Ministério de Minas e Energia – 

MME, FURNAS contrata pessoal unicamente por meio de concurso público. A implementação de 

programas dirigidos a grupos específicos de seu quadro funcional somente pode ocorrer nos 

casos previstos em lei.  
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Assegurar a equidade de gênero em sua estrutura funcional, valorizando a participação da 

mulher, é um dos princípios da política de Recursos Humanos da Empresa. De acordo com o que 

estabelece a Constituição Federal, FURNAS reconhece que deve ser dada igualdade de 

oportunidades a ambos os sexos no ambiente de trabalho. A Empresa acredita que esse é mais 

um instrumento propulsor do crescimento social e econômico do país. Uma demonstração desse 

comprometimento é o fato de ter sido uma das primeiras a aderir ao Programa Pró-Equidade de 

Gênero. Desenvolvido pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do Governo Federal, 

o programa incentiva as empresas estatais a adotar políticas de combate e redução das 

desigualdades de gênero. Internamente, a Empresa tem implantado várias estratégias, entre elas 

a criação do Grupo de Gênero para refletir sobre o tema e coordenar ações de mobilização dos 

empregados. 

 

As atividades nessa área tiveram início, em 2004, com o projeto “Construindo em FURNAS um 

Olhar Coletivo sobre a Mulher”. Na época, foi realizado um levantamento detalhado em nove 

estados e no Distrito Federal, abrangendo as unidades da Empresa e as populações do seu 

entorno, para diagnosticar a situação da mulher e sua participação no ambiente de trabalho. A 

partir desse diagnóstico, FURNAS passou a discutir as diferenças e particularidades da mulher e 

procurou deflagrar ações de conscientização entre os empregados e nas comunidades com as 

quais se relaciona.  

 

A Empresa criou também o Grupo de Gestantes, que atua no Escritório Central, no Rio de Janeiro, 

e no Grande Rio, oferecendo orientação sobre questões referentes à maternidade, por meio de 

serviços de assistência social, psicologia, odontologia, nutrição, atenção médica e exames 

laboratoriais.  

 

A partir dessas iniciativas, houve uma mudança no ambiente de trabalho, com a crescente 

superação das desigualdades de gênero existentes. Foram registradas mudanças de 

comportamentos e condutas sociais enraizados na cultura e nos costumes da Empresa. 
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Em 2008, a Empresa avançou ainda mais rumo à superação das desigualdades. Por meio do acordo 

coletivo, garantiu o afastamento de três dias às mulheres vitimas de violência doméstica, ampliou a 

licença maternidade para 180 dias e estendeu o benefício da creche aos empregados do sexo 

masculino. Neste mesmo ano, lançou um CD-ROM com diversos temas relacionados ao gênero e 

equidade, com o propósito de capacitar a rede de voluntários na implantação de ações voltadas para 

as comunidades. Estas, entre outras iniciativas, fizeram parte do plano de ação que concorreu ao 

Selo Pró-Equidade de Gênero 2009/2010 e reafirmam o compromisso de FURNAS com o respeito à 

diversidade e o combate à discriminação. 

 

O reconhecimento desse esforço veio não só por meio das mulheres trabalhadoras, mas pelo 

assento de FURNAS no Comitê Permanente para as Questões de Gênero do Ministério de Minas e 

Energia e Empresas Vinculadas. Em 2010, a Empresa obteve pela terceira vez consecutiva o Selo 

Pró-Equidade de Gênero, relativo ao biênio 2009/2010, conferido pela Secretaria em parceria com 

a Organização das Nações Unidas – ONU. 

 

A tendência é que a proporção do número de mulheres aumente gradativamente com a 

realização dos concursos públicos. Dentre os 183 empregados admitidos em 2010, 66 (27,3%) 

eram mulheres. 

 

Integrante da administração pública indireta e vinculada ao Ministério de Minas e Energia – 

MME, FURNAS contrata pessoal unicamente por meio de concurso público. Os concursos foram 

realizados em 2002 e 2009. A implementação de programas dirigidos a grupos específicos de seu 

quadro funcional somente pode ocorrer nos casos previstos em lei.  

 

Dos 183 empregados admitidos em 2010, 13 homens e 6 mulheres foram admitidos por força de 

decisões judiciais. 

 

Equidade de gênero 2010 2009 2008 

Número de mulheres em relação ao total de empregados (%) 15 14 14 

Mulheres em cargos gerenciais – em relação ao total de 
cargos gerenciais (%) 

13 13 12 

 

� Respeito à orientação sexual  

Desde 2007, FURNAS reconhece a extensão dos benefícios de assistência à saúde àqueles 

empregados que têm relações homoafetivas, o que representa um grande passo para 

assegurar a igualdade de direitos a todos os seus empregados.  
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� Valorização da maturidade  

FURNAS também procura assegurar a diversidade etária em seu quadro funcional. A maioria 

de seus empregados tem idade superior a 40 anos e, em 2010, houve um incremento de três 

pontos percentuais no número de empregados acima de 50 anos. Com essa política, FURNAS 

alinha-se à preocupação crescente de valorização da pessoa com mais idade, fundamental 

num momento em que se consolida uma tendência mundial de envelhecimento populacional, 

tornando necessário criar oportunidades e valorizar o conhecimento e a experiência dos 

trabalhadores com mais idade. 

 

Distribuição dos empregados por faixa etária 

Faixa etária 2010 2009 2008 

Até 30 anos (%) 5 5 7 

De 31 a 40 anos (%) 20 20 20 

De 41 a 50 anos (%) 28 31 34 

Mais de 51 anos (%) 47 44 39 

 

� Políticas de não-contratação e combate à mão-de-obra infantil 

A atuação de FURNAS tem se destacado pela ética, pelo cumprimento da legislação vigente, 

pelo respeito aos direitos humanos e pela defesa da vida. A gestão da Empresa tem especial 

preocupação em assegurar condições dignas de trabalho, tanto nas atividades que desenvolve 

diretamente como naquelas que apoia e no relacionamento que mantém com parceiros. 

 

A Empresa repudia o trabalho escravo ou forçado, bem como qualquer prática que fira os 

direitos e a dignidade humana.  

 

Além de não ter registrado denúncias de trabalho forçado e trabalho infantil em sua cadeia 

produtiva, a Empresa envolve seus fornecedores e parceiros no combate a essas modalidades 

de trabalho por meio de uma cláusula específica nos contratos firmados.  
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Como já mencionado anteriormente, a partir de 2009, FURNAS passou a anexar aos seus editais 

de compra um documento denominado “Princípios e Normas de Conduta Empresarial na Relação 

de FURNAS com seus Fornecedores”, disponível na página da Empresa na internet, com o objetivo 

de disseminar os conceitos e práticas de sustentabilidade e responsabilidade social por toda a 

cadeia produtiva da Empresa, incluindo no item “Normas Adicionais de Conduta Profissional na 

Relação com seus Fornecedores” uma diretriz de contratar fornecedores que possuam 

compromissos com princípios e direitos fundamentais nas relações de trabalho, objetivando 

erradicar o trabalho infantil e o trabalho forçado ou compulsório. 

 

>> Inserção de jovens no mercado de trabalho 

FURNAS colabora para a inclusão e integração de jovens no mercado de trabalho de duas 

maneiras: pela contratação de aprendizes e por meio de programa de estágio. São adotados os 

mesmos procedimentos da Eletrobras e subsidiárias: FURNAS contrata os jovens e o SENAI, por 

meio de acordo de cooperação técnica, oferece aulas práticas e teóricas para capacitação técnico-

profissional dos aprendizes.  

 

Em 2010, 111 jovens participaram do programa, atendendo o exigido pela legislação. Já a 

contratação de estagiários ocorre em função das necessidades internas e por meio de processo 

seletivo aberto. Os aprendizes, por sua vez, são contratados dentro do programa do Governo 

Federal, Menor Aprendiz.  

 

Estagiários e aprendizes (2008-2010) 

Estagiários 2010 (%) 2009 (%) 2008 (%) 

Estagiários em relação ao total de empregados 10 13 16 

Empregados do programa de contratação de aprendizes 2,3 3,3 2,5 
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 >> Etnia e pessoas com deficiência 

O Art. 36, inciso IV, do Decreto Nº 3.298/99, estabelece que empresas com mais de mil 

empregados são obrigadas a preencher 5% de seus cargos com beneficiários da Previdência Social 

reabilitados ou com pessoa com deficiência habilitada. Assim, nos concursos de admissão 

realizados por FURNAS, são destinadas vagas exclusivas para as pessoas com deficiência, de 

acordo com o que determina a legislação. Além disso, nesse sentido, FURNAS mantém convênios 

com organizações da sociedade civil, como o Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência – IBDD e Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência – AVAPE. 

 

Empregados com deficiência 

Número total de 
empregados próprios 

(a) 

Número total de 
pessoas com deficiência 

(b) 

% = b/a Diferença entre o % exigido 
na legislação e o % atual  

4.906 236* 5 0 

* Refere-se à soma de 24 empregados efetivos e 212 profissionais vinculados ao contrato firmado com a 
Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência – AVAPE. 

 

Empregados com deficiência (2008-2010) 

 2010 2009 2008 

Empregados efetivos 24 23 22 

Empregados contratados através da AVAPE 
(2009) e IBDD (2008 e 2007) 

212 214 233 

Empregados treinados através do INES --- 20 22 

Fonte: Instituto Nacional de Educação dos Surdos – INES. 

 

>> Cargos, carreira e remuneração 

A maioria de empregados da empresa ocupa cargos de nível técnico; em seguida, estão aqueles 

de nível superior. O Plano de Carreira e Remuneração – PCR permite a FURNAS gerenciar seus 

recursos humanos com mais propriedade e ao empregado administrar melhor sua carreira.  
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Número de empregados por escolaridade (2008-2010) 

Cargos  2010 2009 2008 

Gerencial 372 371 379 

Nível superior 1.489 1.407 1.378 

Nível técnico 1.956 1.895 1.888 

Nível médio suporte 758 757 750 

Nível fundamental 331 328 329 

Total 4.906 4.758 4.724 

 
 

Plano de Carreira e Remuneração – PCR do Sistema Eletrobras 

 
Para atender às diretrizes definidas pelo Ministério de Minas e Energia – MME, que visam ao 

fortalecimento do Sistema Eletrobras, foi estabelecido, em meados de 2008, o Plano de 

Transformação do Sistema Eletrobras, que prevê, dentre outras ações, a unificação dos Planos de 

Cargos, Carreiras e Salários – PCCS das Empresas do Sistema Eletrobras.  

 

Em 2009, foi dada continuidade à elaboração do Plano unificado denominado Plano de Carreira e 

Remuneração – PCR, com a participação de representantes das áreas de Gestão de Pessoas das 

empresas do Sistema Eletrobras.   

 

Em 01/09/2010, foi iniciada a implantação do PCR nas empresas do Sistema Eletrobras. Todos os 

empregados que foram admitidos a partir de setembro de 2010 já entraram no novo Plano. Para 

que os empregados admitidos até 31/08/2010 fossem regidos pelo PCR foi necessária a aprovação, 

pelos empregados, em assembléia convocada pelo sindicato, do “Termo Aditivo ao ACT 

2010/2011”, e assinatura de adesão individual, também homologada pelo sindicato. 

 

O “Termo de Adesão Individual” foi disponibilizado aos empregados através do Sistema de 

Adesão ao PCR no Portal RH. Esta ferramenta foi disponibilizada para que os empregados 

buscassem informações sobre o Plano e sobre a situação ao migrar (enquadramento). Tivemos 

4.631 adesões, ou seja, 97,06% dos empregados, sendo que apenas 140 empregados não aderiram. 

 

O Plano de Carreira e Remuneração – PCR foi criado com o objetivo de estabelecer diretrizes 

integradas para as ações de Gestão de Pessoas em todo o Sistema Eletrobras, facilitando a 

integração e a interação das empresas. 
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O novo Plano inclui o Sistema de Gestão do Desempenho – SGD que é um processo de 

planejamento, acompanhamento e avaliação de metas e competências e criação de um plano 

individual de desenvolvimento, que permite a comparação entre o desempenho alcançado e os 

resultados esperados, tornando o processo avaliativo mais objetivo. 

 

Remuneração (R$ mil) 2010 2009 2008 

Folha de pagamento bruta 1.007.811 1.018.067 820.101 

Encargos sociais compulsórios 222.776 201.903 160.953 

Total 1.230.587 1.219.970 981.054 

 

Perfil da remuneração 2010 2009 2008 

Divisão da maior remuneração pela menor remuneração em 
espécie paga pela empresa (inclui participação nos resultados e 
programa de bônus) 

24,17 22,16 17,0 

Divisão da menor remuneração da empresa pelo salário mínimo 
vigente (inclui participação nos resultados e programa de bônus) 

2,32 2,71 2,5 

  

Perfil da remuneração de empregados por faixa salarial (R$)  2010 2009 2008 

Até 2.199,99  4,3 5,2 12,6 

De 2.200,00 a 3.399,99  20,1 25,4 29,8 

De 3.400,00 a 5.499,99  38,1 39,7 36,0 

Acima de 5.499,99  37,5 29,7 21,6 

 

A maior parte dos empregados (58,2%) tem salários que variam de R$ 2.200,00 a R$ 5.499,99 

(incluindo participação nos resultados e programa de bônus). Os salários mais baixos pagos pela 

empresa equivalem a 2,32 salários mínimos, e a diferença entre a maior e a menor remuneração 

é de 24,17 vezes. Não são definidas e publicadas metas para redução da distância entre o maior e 

menor salário.  

 

Não há salários regionais e os Acordos Coletivos de Trabalho – ACTs são estabelecidos com as 

entidades sindicais e valem para todas as regiões onde a empresa atua. No caso de transferência 

de empregados, estão previstas três modalidades de auxílio: auxílio-transferência; adicional 

provisório de transferência e adicional regional temporário. 
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Salário médio por categoria (2008-2010) 

Perfil da remuneração 

Salário médio no ano por categoria (R$) 

2010 2009 2008 

Cargos de diretoria 30.956,74 29.482,61 28.186,00 

Cargos gerenciais 12.879,07 10.930,00 9.294,14 

Cargos administrativos 6.351,84 5.644,75 4.776,44 

Cargos de produção 5.522,70 4.897,20 4.157,15 

 

Perfil da remuneração dos contratados 

Faixa de salários (%) 2010 2009 2008 

Até 1.499,99 (R$) 2,0 3,8 6,4 

De 1.500,00 a 2.199,99 (R$) 11,1 15,2 27,0 

De 2.200,00 a 3.999,99 (R$) 52,4 55,9 47,2 

Acima de 3.999,99 (R$) 34,5 25,1 19,4 
 
 

Remuneração dos administradores 2010 2009 2008 

Remuneração e/ou honorários totais (A) (R$ mil) 2.462 2.147 2.029 

Número de diretores (B) 6 6 6 

Remuneração e/ou honorários médios A/B (R$ mil) 410 358 338 

Honorários de conselheiros de administração/fiscal (R$ mil) (C) 342 319 304 

Número de conselheiros de administração/fiscal (D) 9 9 9 

Honorários médios C/D (R$ mil) 38 35 34 

 

>> Diálogo e participação 

Para FURNAS, o diálogo é o melhor caminho para o entendimento. A negociação de interesses 

norteia as ações de gestão interna e as relações com os demais públicos com os quais se relaciona. 

 

Do total de empregados da empresa, 3.206 são filiados a 15 sindicatos, organizados em duas 

representações: a Intersindical FURNAS, que segue a linha preconizada pela Central Única dos 

Trabalhadores – CUT, e a União Intersindical FURNAS, fiel aos preceitos da União Geral dos 

Trabalhadores – UGT. Além das Entidades Sindicais, os empregados podem também optar por 

serem filiados à Associação dos Empregados de FURNAS – ASEF que possui, atualmente, 1.074 

associados. 
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A empresa garante aos seus empregados a plena liberdade de associação e opção pela melhor 

representação, de acordo com sua base sindical ou profissão, não havendo intermediários na 

negociação entre a Empresa e as Entidades Sindicais. 

 

As decisões resultantes são estendidas a todo o seu quadro funcional (ver pág. 44 do Relatório de 

Administração 2010). 

 

� Participação nos Lucros/Resultados 

A política relativa à participação dos empregados nos lucros prevê este direito, desde que as 

metas estabelecidas no Termo de Pactuação sejam alcançadas, e que a empresa distribua 

dividendos aos seus acionistas. Após o encerramento de cada exercício financeiro, o montante 

a ser distribuído para os empregados não poderá exceder 25% dos dividendos pagos aos 

acionistas, limitado ao equivalente a duas folhas salariais do último mês do ano em exercício. 

 

As diretrizes para a distribuição da participação são negociadas com as entidades 

representativas dos empregados e respeitam o estabelecido na Resolução do Conselho de 

Coordenação e Controle das Empresas Estatais – CCE Nº 10/1995 e na Lei Nº 10.101/2000 (ver 

pág. 44 do Relatório de Administração). 

 

 

Participação nos resultados (2008-2010) 

 

Participação nos resultados 2010 2009 2008 

Investimento total em programa de 
participação nos resultados da empresa  
(R$ mil) 

77.463 70.087 70.479 

Valores distribuídos em relação à folha de 
pagamento bruta (%) 

6,76 7,39 8,59 

Ações da empresa em poder dos 
empregados (%) 

0,000390280 0,000391900 0,000394434* 

  

>> Saúde e segurança no trabalho 

FURNAS desenvolve uma série de medidas para assegurar a segurança das instalações e das 

operações e a integridade física de seus empregados. Previne, assim, acidentes de trabalho que, 

além de terem impacto sobre o desempenho operacional, comprometem a qualidade de vida e o 

bem-estar de seus colaboradores e familiares e o bom clima organizacional. 
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Saúde e segurança no trabalho 2010 2009 2008 

Média de horas extras por empregado/ano 161 151 196 

Número total de acidentes de trabalho com empregados 63 62 86 

Número total de acidentes de trabalho com terceirizados / 
contratados 

35 111 82 

Média de acidentes de trabalho por empregado/ano 0,013 0,014 0,02 

Acidentes com afastamento temporário de empregados e/ou de 
prestadores de serviço (%) 

� Empregados  

� Prestadores de serviço 

 

 

29 

19 

 

 

   28*1  

    12*1 

 

 

32  

     16*1 

Acidentes que resultaram em mutilação ou outros danos à 
integridade física de empregados e/ou de prestadores de 
serviço, com afastamento permanente do cargo (incluindo lesão 
por esforço repetitivo – LER) (%) 

- - - 

Acidentes que resultaram em morte (%) 

� Prestadores de serviço  
� Empregados  

- 

- 

1,19 

1,61*1 

1,22 

- 

Índice TF* total da Empresa no período, para empregados 
3,01 

     
2,97*1 

2,99 

Índice TF* total da Empresa no período, para terceirizados / 
contratados 

4,38 2,75 3,62 

Índice TG** total da Empresa no período, para empregados 55    451*1 19 

Índice TG** total da Empresa no período, para terceirizados / 
contratados 

16 2.225 1.935 

Investimentos em programas de prevenção e tratamento de 
dependência (drogas e álcool) (Valor em R$/atendimento)  

27,14 24,40 21,30 

*TF é a Taxa de Frequência de Acidentes do Trabalho.  

**TG é a Taxa Gravidade de Acidentes do Trabalho.  

*1 Valores revisados e corrigidos, sendo diferentes dos valores informados nos relatórios de 2008 e 2009. 
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Taxas de Frequência e de Gravidade de acidentes do trabalho 

 
FURNAS desenvolve ações sistemáticas de prevenção e controle para reduzir acidentes de 

trabalho, em especial os de maior gravidade, e aprimorar o Sistema de Segurança do Trabalho e 

Higiene Industrial. Tal política visa diminuir a Taxa de Frequência de Acidentes do Trabalho, que 

é obtida a partir da divisão do número de acidentes do trabalho pelo total de milhão de horas 

humanas de exposição à situação de risco. A Taxa de Gravidade é obtida a partir da divisão 

número de dias perdidos mais dias debitados, em decorrência de acidentes do trabalho, pelo total 

de milhão de horas humanas de exposição à situação de risco (ver págs. 45 e 46 do Relatório de 

Administração 2010). 

 

 
Obs.: O valor de 2009 foi revisado e corrigido, sendo diferente do valor informado no 
relatório de 2009. 

 

 
Taxa de Frequência de acidentes de trabalho 

3,01

2,97

2,99

 2010                          2009                          2008 
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Obs.: O valor de 2009 foi revisado e corrigido, sendo diferente do valor informado no 
relatório de 2009. 

 

 

Programas de promoção à saúde, segurança e qualidade de vida 

 
>> O Programa de Preparação para Aposentadoria – PPA, que tem como objetivo contribuir para o 

bem-estar do empregado que está aposentado ou próximo de se aposentar, proporcionando-lhe 

momentos de reflexão para a construção do seu projeto de vida, atingiu a meta de adesão de 40% 

do público elegível, com índice favorável de satisfação na ordem de 90%; 

 

>> O Projeto Pesando FURNAS, que tem como objetivos principais a redução de peso, mudança 

de hábitos e redução do sedentarismo – principais fatores de riscos identificados nos exames 

periódicos – promoveu uma campanha de sensibilização e alcançou a adesão de 1.828 

empregados, dos quais 289 foram direcionados para o Programa de Combate ao Sedentarismo. 

O resultado é parâmetro para o planejamento e direcionamento das atividades de saúde e 

qualidade de vida em 2011; 

 

>> Para a meta de aumentar em 5% o índice de satisfação e beneficiar os empregados e 

dependentes, mantivemos 209 convênios antigos e firmados 55 novos, totalizando 264 

instituições: educacionais (creches, escolas, cursos e faculdades), de lazer (clubes e hotéis), 

academias e spas; 

 

                                                Taxa de Gravidade de acidentes de trabalho

55

451

19

 2010                          2009                          2008 
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>> Com a mesma meta, o Festival 4 Cantos, que tem como objetivo estreitar laços e unir os 

empregados através da música, atingiu um público de 850 pessoas e o índice favorável de 

satisfação de 80%; 

 

>> As atividades e Oficinas Culturais e de Integração (Coral, Canto, Teatro, Dança de Salão, Banda, 

Culinária, Mercado Financeiro e Fotografia) sensibilizam os participantes para outros aspectos 

importantes da qualidade de vida e no trabalho, além de incentivar novos talentos. A 

comunicação, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe e gerenciamento do estresse são 

fatores importantes na construção de uma ambiente saudável e seguro. A meta em 2010 era da 

realização de 52 ações. Foram realizadas 26 com 6.406 participações; 

 

>> O cuidado com as questões familiares e o contexto social também contribuem para a 

satisfação e bem estar dos empregados. A área de Recursos Humanos realizou parceria com a 

Caixa de Assistência dos Empregados de FURNAS e Eletronuclear – CAEFE na extensão do 

programa Cuidador Social para as áreas regionais e em 2010 capacitou e cadastrou 70 Cuidadores 

Sociais na Usina de Marimbondo. Entre os objetivos do curso está o desenvolvimento de 

habilidades, análise e utilização de recursos científicos no cuidado com empregados, aposentados 

e dependentes que, por limitação de saúde, necessitam de acompanhamento;  

 

>> Para a gestão dos riscos ambientais e meta zero para acidentes e doenças ocupacionais, 

destacamos:  

 

� Programa de Prevenção e Tratamento de Dependência Química e a capacitação de equipe 

multidisciplinar para identificar os casos existentes na empresa e conduzir o dependente 

aos tratamentos necessários; 

� Controle e acompanhamento de afastamentos/absenteísmo doença;  

� Capacitação da equipe de técnicos de segurança para atuarem como multiplicadores no 

controle e atendimento a emergências com vazamento de produtos químicos;  

� Padronização e capacitação das Brigadas de Emergência, Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes – CIPA e Unidades de Segurança – USEG; e  

� Treinamentos ministrados com foco na saúde e segurança do trabalho. 
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>> Pela primeira vez na empresa o Dia do Brigadista foi comemorado, com homenagens e 

distribuição de medalhas de honra ao mérito a todos os brigadistas voluntários e profissionais 

em reconhecimento e valorização pelos relevantes serviços prestados as suas áreas de atuação; 

>> Das ações realizadas para a melhoria dos índices de saúde do trabalhador, a Campanha de 

Vacinação – realizada em parcerias com SESI e Prefeituras Municipais e convênios com 

Instituições de Saúde, imunizou os empregados efetivos e contratados como medida de 

prevenção da gripe e H1N1, uma das principais causas de afastamento na Empresa. 

 

>> Outra ação de destaque foi o incentivo à participação em caminhadas e corridas de rua. Em 

2010, 650 empregados foram inscritos no grupo de corredores de ruas;  

 

>> Plano de Saúde: os empregados e dependentes de FURNAS têm direito ao plano de saúde da 

Empresa, operado com recursos próprios. Além disso, aqueles que são vinculados à Real Grandeza 

– Fundação de Previdência e Assistência Social – FRG têm o direito ao Plano de Assistência 

Médica Suplementar – PLAMES, que oferece cobertura de serviços médicos aos empregados e 

seus dependentes; 

 

>> Atividades físicas: a Empresa acredita que atividade física é fundamental para a saúde e a 

qualidade de vida e estimula a prática regular de exercícios para despertar entre seus 

empregados o interesse pela melhoria de sua capacitação física com a adoção de hábitos 

saudáveis. Em 2010, foram 2.733 participantes da Empresa nas diversas modalidades oferecidas;  

 

>> Readaptação e reabilitação profissional: FURNAS promove a reabilitação ou a readaptação 

profissional dos empregados que possam manifestar desordem física, mental ou social decorrente 

de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais que impeçam, total ou parcialmente, a 

execução de suas funções. O programa envolve um conjunto de medidas médicas, psicológicas, 

sociais e educacionais que visam à recuperação da capacidade laboral do empregado;  

 

>> Programas de Promoção da Saúde: além de oferecer atendimento médico regular, FURNAS tem 

se dedicado a promover ações que preservem a saúde e a qualidade de vida de seu corpo funcional; 

 

>> Programa de monitoramento de doentes crônicos: é desenvolvido para minimizar o 

agravamento e reduzir os riscos de reinternação decorrentes de doenças crônicas, que, segundo a 

Organização Mundial de Saúde, são a principal causa de morte e incapacidade no mundo. O 

programa beneficia diretamente o custeio do Plano de Saúde de FURNAS e o Plano de Assistência 

Médica Suplementar – PLAMES, operado pela Fundação Real Grandeza; 
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>> Projeto Saúde do Viajante: dengue, febre maculosa, febre amarela e hepatite são o foco desse 

projeto que orienta os empregados sobre prevenção, riscos e cuidados que devem ser tomados em 

áreas endêmicas. O projeto também informa sobre doenças sexualmente transmissíveis – DST e 

HIV/AIDS, além de imunizar contra Hepatite A&B; 

 

>> Projeto Estação Saúde: por meio da exibição de filmes, promovem-se debates sobre temáticas 

relacionadas à saúde; os empregados refletem, em grupo, sobre hábitos de vida e 

comportamentos de risco; 

 

>> Programa de Prevenção e Tratamento da Dependência Química: conhecido como Reviver, este 

programa trata a força de trabalho, aposentados e dependentes que usam álcool, drogas e outras 

substâncias tóxicas. Pelo fato da doença crônica e recorrente do uso de drogas apresentar alto 

nível de reincidência, o programa procura atuar, com frequência, por meio de grupos 

terapêuticos de apoio. Além disso, atua de forma preventiva e orienta os usuários e seus 

familiares sobre os diversos aspectos e consequências da doença, entre eles, os relativos à saúde, 

sociais, laborais e previdenciários;  

 

>> Programas antitabagismo: o projeto tem atuação numa abordagem holística e promove 

palestra motivacional e encontros terapêuticos com a meta de dar suporte terapêutico-

comportamental e medicamentoso à força de trabalho da Empresa; 

 

>> Treinamento em Suporte Básico de Vida: voltado para equipes que trabalham em atividades 

ou áreas de risco, o programa ensina os procedimentos que devem ser adotados em situação de 

emergência e prepara os profissionais para prestarem os primeiros socorros em caso de acidente; 

 

>> Atendimentos Ambulatoriais: FURNAS cumpre a legislação vigente relativa à assistência 

médica, oferecendo atendimento em ambulatórios, consultórios e postos médicos que mantém 

nas áreas em que atua. Em 2010, foram realizados 25.542* atendimentos, sendo: laboratoriais, 

consultas médicas, procedimentos de enfermagem e fisioterápicos dentre outros. 

 

>> Atendimentos Sociais: assistentes sociais realizam trabalhos de esclarecimento, orientação, 

encaminhamento e/ou acompanhamento em questões funcionais, sociais, financeiras e de 

saúde. Em 2010, o número de atendimentos sociais à força de trabalho foi de 1.454**; 

 



Eletrobras Furnas 
 

 46 

>> Valorização dos Empregados: Em 2010, foram realizados diversos eventos em homenagem aos 

empregados de FURNAS – atividades que favorecem o convívio social e demonstram o 

reconhecimento pelo trabalho realizado – com os seguintes destaques: Dia Internacional da 

Mulher, Homenagem ao Brigadista, Aniversário da Empresa e Confraternização de Final de Ano. 

Foi comemorado, ainda, o Dia da Secretária e entregues distintivos aos empregados por tempo de 

serviço.  No total, foram 14.934*** participantes nos eventos; 

 

>> Centro de Manutenção de Extintores: possui certificações ISO 9000, ISO 14000, OSHAS 18000 e 

credenciamento INMETRO. É um centro de excelência que tem como objetivo realizar a 

manutenção dos extintores de incêndio da Empresa, com qualidade e eficiência, a fim de garantir 

a eficiência operacional destes em situações de emergência; 

 

>> Centro de Treinamento de Combate a Emergências: possui certificações ISO 9000 e OSHAS 

18000. Fornece treinamento de prevenção e controle de emergências aos órgãos de FURNAS, 

objetivando a proteção e a integridade física de seus colaboradores, bem como de suas 

instalações e o meio ambiente, obedecendo aos princípios da qualidade, da saúde, de segurança 

do trabalho e do meio ambiente; 

 

>> Projeto Interativo Comunitário de Educação Ambiental: destinado a promoção da cidadania e 

da qualidade de vida dos habitantes das cidades vizinhas as áreas de produção e transmissão de 

energia elétrica, através de palestras, treinamentos, seminários, oficinas e distribuição de mudas 

nativas em escolas, entidades e comunidades, visando a conscientização e a preservação do 

ecossistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Houve modificação em 2010 do procedimento e no entendimento do conceito de atendimento do empregado 

durante o processo, ou seja, contabiliza-se apenas uma única vez, mesmo ocorrendo diversas intervenções. 

** Houve modificação em 2010 no entendimento do conceito de atendimento social. 

*** Em 2010, houve aumento da participação devido à implantação de outras atividades, envolvendo inclusive a 

família.  
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Benefícios e seguridade  

 
FURNAS concede uma série de benefícios aos seus empregados, além de atendimentos de rotina 

ou emergenciais. Tem procurado também fortalecer o plano de previdência privada e preparado 

os trabalhadores que se aproximam da aposentadoria para que possam fazer uma transição 

tranqüila para essa nova fase, estimulando-os a pensar num plano de vida que abra novas 

perspectivas de crescimento pessoal (ver Balanço Social IBASE 2010, no Anexo, pág. 119). 

 

� Seguros de vida 

FURNAS oferece seguro de vida integral aos empregados ativos e aos vinculados, em caso de 

morte natural ou acidental, invalidez permanente total por acidente, invalidez permanente 

parcial por acidente e invalidez total por doença. Concede, também, indenizações de 50%, por 

morte natural e acidental e por invalidez permanente total por acidente do cônjuge, além de 

reembolso de despesas com funeral dos filhos dependentes. Aos aposentados são assegurados 

os mesmos direitos, exceto a indenização por invalidez total em decorrência de doença. 

 

Outro benefício concedido por FURNAS aos seus empregados, aposentados e vinculados é o 

seguro de acidentes pessoais. Administrado pela Caixa de Assistência dos Empregados de 

FURNAS e Eletronuclear – CAEFE, por meio de convênios, esse seguro garante indenização aos 

beneficiários do segurado, exclusivamente em caso de morte acidental. 

 

 

Aposentadoria 

 
FURNAS é patrocinadora instituidora da Real Grandeza – Fundação de Previdência e Assistência 

Social, pessoa jurídica sem fins lucrativos, cuja finalidade é complementar benefícios 

previdenciários de seus participantes. A Real Grandeza administra dois planos de benefícios: um 

na modalidade de Benefício Definido – BD e outro na modalidade de Contribuição Definida – CD. 

 

 

 

 

 

 



Eletrobras Furnas 
 

 48 

Treinamento e desenvolvimento (ver pág. 45 do Relatório de Administração 2010) 

 
Por entender que o trabalhador é a maior riqueza de uma empresa e que a qualificação de seus 

empregados está diretamente relacionada à excelência de resultados dos serviços que presta, 

FURNAS dedica especial atenção a iniciativas que possam aprimorar conhecimentos e 

competências individuais e coletivos. Além disso, atua para que cada empregado possa 

programar e implementar um plano de desenvolvimento profissional e pessoal. 

 

O Departamento de Educação Corporativa, reconhecendo como fator crucial para o crescimento 

de nossa Empresa o investimento profissional, procurou desenvolver as capacidades técnicas, as 

competências gerais e os conhecimentos específicos de seus empregados, através de ações 

educacionais que atendem a nossa Empresa como um todo. Desenvolvemos e educamos os 

diversos profissionais a fim de que FURNAS possa atingir a excelência esperada.  

 

Em 2010, foram realizadas diversas ações de desenvolvimento com o intuito de fomentar a 

Educação como valor capaz de alavancar o crescimento pessoal, profissional e corporativo de 

nossos empregados, como demonstrado a seguir: 

 

>> Atuamos na implementação das políticas e práticas de Educação Corporativa em FURNAS, 

desde a definição da governança, procedimentos de transição, modelos pedagógicos e também 

na Elaboração do Plano de Desenvolvimento e Capacitação das Pessoas do Sistema Eletrobras, 

atuando efetivamente como a Unidade de Educação Corporativa de FURNAS e na criação do 

Comitê de Educação Corporativa. 
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Cabe ao Comitê de Educação Corporativa:  

 

� Elaborar anualmente as Diretrizes de Educação Corporativa, em consonância com a Política 

de Educação Corporativa e o Planejamento Estratégico da Empresa.  

� Elaborar o Plano Anual de Desenvolvimento, bem como sua revisão semestral, através do 

levantamento das demandas de formação continuada dos empregados, em articulação com 

as áreas da Empresa, à luz das Diretrizes de Educação Corporativa.  

� Estabelecer os percentuais do orçamento que serão usados por cada uma das Escolas da 

Unidade de Educação Corporativa de FURNAS.  

� Subsidiar a Gerência do Departamento de Educação Corporativa – DUC.G em relação aos 

assuntos por esta encaminhados, relativos ao funcionamento da Unidade de Educação 

Corporativa de FURNAS.  

� Deliberar sobre situações de excepcionalidades na realização de programas/ações 

educacionais não previstas no Plano Anual de Desenvolvimento e em sua revisão semestral.  

� Propor as melhores práticas e avaliar os resultados das Ações de Educação Corporativa. 

Propor estudos que visem subsidiar a atuação da área de Educação Corporativa, no que se 

refere ao aprimoramento dos processos e práticas de formação continuada dos empregados 

de FURNAS, bem como das partes interessadas no negócio da Empresa.  

 

>> Projeto de Mapeamento de Conhecimentos das diversas Áreas da Empresa, com o intuito de 

reter os conhecimentos inerentes e essenciais a FURNAS; 

 

>> Criação das Trilhas de Aprendizagem, que irá nos permitir desenvolver ações continuadas de 

aprendizagem para desenvolver os diversos profissionais da Empresa tendo como base seu 

processo de trabalho; 

 

>> Plano Anual de Desenvolvimento – PAD, em parceria com o Comitê de Educação Corporativa, 

com o intuito de identificar as ações educacionais estratégicas, voltadas para o desenvolvimento 

das competências essenciais ao negócio de FURNAS, elencadas no Planejamento Estratégico da 

Empresa; 

 

>> Requisitos legais, com Ações Educacionais necessárias para que os empregados que atuam em 

área de risco possuam os conhecimentos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego para 

atuarem em suas funções; 
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>> Ações Educacionais alinhadas ao Plano de Desenvolvimento Individual – PDI de nossos 

empregados com o intuito de desenvolver as competências relevantes para o desenvolvimento 

pessoal e profissional de cada um deles; 

 

>> Iniciativas de Educação à Distância, ampliando as oportunidades para que os empregados 

possam desenvolver suas competências a partir de sua própria estação de trabalho; 

 

>> Ações e parcerias com as áreas técnicas da empresa para atuarmos pedagogicamente no 

desenvolvimento de programas educacionais estratégicos, como, por exemplo, o Curso de 

Treinamento Básico de Operador – CTB. 

 

Investimento em desenvolvimento profissional (2008-2010) 2010 2009 2008 

Valor investido em desenvolvimento profissional e educação (%) 1,41 1,78* 2,62* 

Quantidade média de horas de desenvolvimento profissional por 
empregado-participante / ano 

37,54 20 40 

* Valores revisados e corrigidos, diferentes dos valores informados no Relatório de 2008 e 2009. 

Obs.: Percentual referente ao valor investido em desenvolvimento profissional e educação foi calculado sobre a 
folha de pagamento bruta.  

 

 

>> Voluntariado corporativo 

O programa de voluntariado corporativo é considerado estratégico para FURNAS, uma vez que 

além de fortalecer a atuação da área de Responsabilidade Social, valoriza a parceria entre a 

Empresa, seus empregados e a sociedade. O Programa Voluntário FURNAS em Ação foi criado em 

2002, tendo sido estruturado a partir de um concurso anual de projetos e ações sociais, 

capacitação de voluntários e premiação daqueles que se destacam por suas ações durante o ano. 

Dessa forma, ajuda a desenvolver a cidadania autônoma e responsável de seus empregados e a 

combater a pobreza e a exclusão social. 

 

As ações e projetos de voluntariado estão voltados para os Objetivos do Milênio, definidos pela 

ONU na Reunião da Cúpula do Milênio, realizada em 2000. 
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Em 2010, destacamos as ações a seguir relacionadas, desenvolvidas por meio da atuação de 

colaboradores voluntários, envolvendo cerca de 5.000 pessoas: 

 

� Dia Internacional da Mulher (março): foram desenvolvidas 14 ações em diversas áreas da 

Empresa nos estados do PR, SP, GO, DF e MG, envolvendo cerca de 3.430 pessoas. 

� Dia Mundial da Alimentação (outubro): foram desenvolvidas 3 ações no estado de MG, 

envolvendo cerca de 500 pessoas. 

� Ação Pense Rosa (outubro): Ação voltada para as mulheres de Cachoeira Paulista (SP) 

durante todo o mês de outubro, no sentido de conscientizar e divulgar informações sobre a 

prevenção do Câncer de Mama. Foram beneficiadas cerca de 500 mulheres.  

 

 

Indicadores sociais externos 

 
>> Clientes 

 

Indicadores sociais externos 

Clientes 

Perfil dos clientes 2010 2009 2008 

Venda de energia por classe tarifária 
industrial (GWh):  

1.501 1.627 2.236 

% Total: 2,65 2,95 4,06 

 

>> Fornecedores 

(Ver texto na pág. 11 deste Relatório – Responsabilidade com Partes Interessadas). 

 

>> Comunidade 

Projetos de apoio ao desenvolvimento local 

� Projeto “Núcleos de Integração” 

Promover o desenvolvimento territorial das comunidades vizinhas aos empreendimentos de 

FURNAS tem sido o maior desafio desse projeto que, por meio de um processo transformador, 

agrega conhecimento à população dessas localidades, buscando sua autonomia.  
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Desde 2005, FURNAS vem desenvolvendo o projeto e até o momento foram implantados treze 

Núcleos de Integração, nos seguintes estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato 

Grosso e Goiás. 

 

Em 2010, FURNAS monitorou os oito Núcleos de Integração que já estavam em atividade e 

iniciou novos núcleos em cinco comunidades na região da Usina Hidrelétrica de Baguari, em 

Minas Gerais, utilizando recursos de empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico Social (BNDES). 

 

� Jardim Gramacho, município de Duque de Caxias (RJ)  

A comunidade possui cerca de 20 mil habitantes, sendo que 40% deles vivem de atividades 

ligadas à comercialização de materiais recicláveis. Em 2010, o Fórum Comunitário promoveu 

16 reuniões e teve a participação de representantes de 28 instituições, agentes locais e 

outros membros, totalizando aproximadamente 35 pessoas. Foram realizadas, também, oito 

reuniões dos Grupos de Trabalho (GT Educação, GT Trabalho e Renda, GT Saúde e GT 

Programas Sociais e Condições de Vida no Bairro). 

 

� Comunidade Quilombola de Araçatiba, município de Viana (ES) 

A pequena comunidade quilombola abriga cerca de 200 famílias descendentes de índios, 

negros e portugueses. Em 2010, o Fórum Comunitário realizou duas reuniões para conclusão 

do processo de revisão do “Plano de Ação de Desenvolvimento Comunitário de Araçatiba” e 

iniciou o processo de negociação das demandas, contidas no referido plano, com a Prefeitura 

Municipal de Viana. Entre as principais atividades realizadas destaca-se o Projeto de 

Referência CosturArt, que viabiliza a venda de produtos artesanais das Mulheres 

Quilombolas no Museu Ferroviário, localizado na Estação Ferroviária de Viana, espaço 

permanente e ponto turístico de onde sai o “Trem das Montanhas”. 

 

� Comunidade Quilombola de Retiro, município de Santa Leopoldina (ES) 

A comunidade, também denominada Quilombo do Benvindo, é composta por 75 famílias de 

quilombolas. No ano de 2010, o Fórum Comunitário realizou duas reuniões para discussão, 

avaliação e atualização do Plano de Ação de Desenvolvimento Comunitário. Entre as 

principais ações do ano estão a Participação na Conferência Estadual de Economia Solidária 

e o acompanhamento da conclusão do Projeto de Referência (término da obra, equipagem e 

fornecimento de energia elétrica). 
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� Localidade de João Carro, município de Chapada dos Guimarães (MT) 

Nesta região encontram-se três Núcleos de Integração: João Carro (80 famílias), Projeto de 

Assentamento Quilombo (80 famílias) e Projeto de Assentamento Mamede Rohder (96 

famílias). Na localidade de João Carro há dois Projetos de Referência: a revitalização da Casa 

de Farinha e a construção da sede da Associação de Mulheres e dos Moradores. Em 2010, 

foram adquiridos equipamentos de costura e impressão em tecido e firmada uma parceria 

com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), permitindo que Associação de 

Mulheres comercialize seus produtos – galinha caipira, legumes e verduras – para utilização 

em merenda escolar. 

 

� Região da UHE Batalha 

O principal objetivo do projeto nessa região é preparar as comunidades para lidar com as 

mudanças provocadas pela construção da UHE Batalha. Foram realizados nove Encontros de 

Integração Comunitária para a construção do Diagnósticos Sociais Participativos e dos 

Planos de Ação de Desenvolvimento comunitário nos Projetos de Assentamento Vista 

Alegre, município de Cristalina (GO) e Jambeiro, município de Paracatu (MG), onde, 

respectivamente, 44 e 26 famílias serão diretamente afetadas pela Usina. 

 

� Municípios atingidos pela Usina Hidrelétrica de Baguari 

No ano de 2010, por meio do contrato de financiamento de crédito com o BNDES, foram 

destinados recursos no valor de R$ 1,2 milhão para investimentos sociais na área do entorno 

da Usina Hidrelétrica de Baguari, que beneficiarão cerca de 10 mil pessoas. Realizaram-se 

também atividades de mobilização das comunidades dos municípios onde serão 

implantados cinco Núcleos de Integração: distrito de Baguari, no município de Governador 

Valadares; no distrito de Serraria e no distrito de São Sebastião do Baixio, município de 

Periquito; no bairro Bela Vista, município de Sobrália, e no distrito de Senhora da Penha, 

município de Fernandes Tourinho. 
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� Comunidade de Remanescentes do Quilombo do Sapé, município de Brumadinho (MG) 

A metodologia do Projeto Núcleos de Integração foi adotada para realização dos quatro 

“Encontros de Integração Comunitária” na Comunidade de Remanescentes do Quilombo do 

Sapé, em parceria com a Fundação Palmares. O principal resultado desses encontros foi a 

construção do Diagnóstico Social Participativo e a proposição  de medidas mitigadoras para 

os impactos sociais decorrentes da linha de transmissão que liga Bom Despacho a Ouro 

Preto, fornecendo subsídios ao processo de licenciamento ambiental. Essa comunidade 

quilombola é constituída por 50 famílias. 

 

� Seminário “Desenvolvimento Territorial: Possibilidade de Novos Arranjos Democráticos” 

O encontro foi realizado em 29 e 30 de abril de 2010, com o propósito de dar continuidade e 

aprofundar os debates iniciados no Seminário Governança Democrática no Território, 

também fruto da parceria Ibase/FURNAS, em 2008. Participaram do seminário 120 pessoas, 

entre representantes da sociedade civil, representantes comunitários das quatro áreas 

trabalhadas pelo Projeto Núcleos de Integração anteriormente citados, representantes de 

FURNAS, além da equipe técnica do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 

(Ibase). Entre os temas discutidos estavam “Desenvolvimento Territorial: possibilidade de 

novos arranjos democráticos – Provocações iniciais” e “Metodologia enquanto estratégias de 

apoio ao Desenvolvimento Local: abrem caminhos ou criam canais de dependência no 

território”. 

 

� Diálogo de Concertação para o Desenvolvimento Sustentável do Lago de Furnas 

O Diálogo de Concertação para o Desenvolvimento Sustentável, no Entorno do Lago de 

Furnas, iniciado em 2003, reuniu diversos grupos ligados à região para realizar um 

diagnóstico de seus problemas, definir como enfrentá-los e planejar o desenvolvimento 

sustentável dos municípios associados à Associação dos Municípios do Lago de Furnas 

(Alago).  

 

Por meio de um termo de cooperação técnica entre FURNAS, a Fundação de Apoio ao Ensino 

Pesquisa e Extensão (FAEPE) e o Ministério das Cidades, foi realizado o diagnóstico das 

condições de saneamento ambiental dos 52 municípios da bacia hidrográfica do Lago de 

Furnas. Em sequência, FURNAS apoiou a elaboração dos Planos Diretores Participativos de 50 

dos 52 municípios (dois deles já haviam iniciado a elaboração de seus planos diretores) do 

entorno do Lago, por meio de outro termo de cooperação técnica, concluído em 2007. Ainda 

no âmbito do diálogo, firmou-se, em 2009, novo termo de cooperação técnica, agora, para a 
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elaboração dos projetos básicos e executivos para obras de saneamento básico. Após alguns 

ajustes contratuais, sempre formalizados por meio de termos de cooperação técnica, vêm 

sendo elaborados os projetos para 35 municípios, já que a Alago obteve recursos com a 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) para os projetos dos outros 17 

municípios. Os serviços deverão estar concluídos em 2011. 

 

� Programa Móvel de Educação Profissional 

FURNAS assinou instrumento contratual com o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (Senai), em cumprimento ao Acordo Judicial firmado com o Ministério do 

Trabalho e Emprego, para a promoção de cursos e programas de educação profissional das 

comunidades vizinhas às suas instalações, nos estados de Goiás, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro. 

 

No ano de 2010, foram contempladas 18 turmas nos seguintes cursos: Técnicas de Execução de 

Alvenaria de Blocos Cerâmicos e de Concreto, Técnicas Básicas de Instalações Elétricas Prediais, 

Técnicas de Costura em Tecido Plano e Mecânica de Motocicletas. 

 

Na região da UHE Simplício, foram capacitadas 122 pessoas residentes dos municípios de 

Sapucaia e Três Rios (RJ); na região da UHE Batalha foram atendidas 108 pessoas, residentes 

nos Assentamentos Vista Alegre, Buriti das Gamelas e Casa Branca, no município de 

Cristalina (GO); e no Assentamento Jambeiro, pertencente ao município de Paracatu (MG). 

No total 230 pessoas, com mais de 16 anos, concluíram os cursos e receberam certificados, 

tornando-se aptas para ingressar no mercado de trabalho.  

 

Projetos sociais em parceria 

Em 2010, foram desenvolvidos 27 projetos sociais, em parceria com entidades sem fins 

lucrativos, beneficiando 9.385 pessoas. Destes, 15 são projetos iniciados em 2010, com a geração 

de novas oportunidades e promoção da inclusão social, totalizando 3.569 beneficiários. Os 

demais são projetos que se iniciaram em 2009 e tiveram continuidade em 2010, beneficiando 

cerca de 5.816 pessoas. 

 

Do total dos projetos desenvolvidos em 2010, 14 são voltados à promoção da cidadania e dos 

direitos; 9 à educação e formação de jovens e adultos; e 4 à geração de trabalho e renda.  
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Projetos iniciados em 2009 com continuidade em 2010 

Nome do    
projeto 

Local de 
Realização 

Nº de 
beneficiados 

Objeto Foco atuação 

Escola Técnica    
de FURNAS 

São José da 
Barra (MG) 

624 Promover as condições 
necessárias para o 
desenvolvimento e formação 
integral de alunos do Ensino 
Fundamental e Médio e 
Educação Profissional em 
Eletrotécnica. 

Alfabetização  
e capacitação 
para o trabalho  

Teatro e Cinema 
Alvorada 

Belo 
Horizonte 
(MG) 

600 Oferecer às crianças e jovens 
oportunidades de 
profissionalização nas várias 
carreiras artísticas ou técnicas 
ligadas ao teatro e ao cinema. 

Promoção da 
cidadania e 
dos direitos 

Energia Olímpica Rio de Janeiro 
(RJ) 

220 Promover escolinhas nos 
esportes olímpicos (Judô, 
Taekwondo, Boxe e Luta 
Greco-Romana) para crianças 
e adolescentes da comunidade 
do Morro dos Cabritos (Ladeira 
dos Tabajaras), contribuindo 
para o distanciamento da 
violência, das drogas e da 
marginalidade. 

Promoção da 
cidadania e 
dos direitos 

Resgatando 
Vidas 

Rio de Janeiro 
(RJ) 

180 Capacitar mulheres 
desempregadas, a partir dos 16 
anos, de comunidades da 
região metropolitana do Rio de 
Janeiro através de oficinas 
profissionalizantes de prática 
de Buffet, Manicura/Pedicuro, 
Depilação e Bordado. 

Alfabetização 
e capacitação 
para o trabalho  

Rio Criança  
Cidadã 

Rio de Janeiro, 
Campos, 
Petrópolis e 
Macaé (RJ) 

850 Oferecer apoio pedagógico e 
orientação educacional visando 
o resgate da cidadania de jovens 
em situação de risco social. 

Promoção da 
cidadania e 
dos direitos 

Brigada    
Ecológica de 
Ariquemes 

Ariquemes 
(RO) 

2.400 Mobilizar os cidadãos de 
Ariquemes, para que atuem como 
protagonistas da preservação 
ambiental do município e do 
estado, através do Programa de 
Educação Ambiental. 

Promoção da 
cidadania e 
dos direitos 

Modernização de 
Programa de 
Capacitação 

Rio de Janeiro 
(RJ) 

200 Contribuir para a geração de 
renda de famílias abaixo da 
linha da pobreza, em 18 
comunidades da cidade do 
Rio de Janeiro, através da 
capacitação profissional. 

Alfabetização 
e capacitação 
para o trabalho  
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Cursos Profissio-
nalizantes 
Pimpolhos da 
Grande Rio 

Duque de 
Caxias (RJ) 

30 Contribuir para a inclusão 
social de jovens e adultos, 
através da qualificação 
profissional em artes 
carnavalescas. 

Geração de 
trabalho e 
renda 

Manguerê Vitória (ES)  125 Educar e capacitar crianças e 
jovens, em situação de 
vulnerabilidade social, através 
de oficinas de vídeo, 
fotografia e texto, estímulo à 
leitura e educação ambiental, 
proporcionando formação 
técnica e inserção social. 

Promoção da 
cidadania e 
dos direitos 

Crianças da 
Baixada 

Nova Iguaçu 
(RJ) 

475 Contribuir para a inclusão de 
adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social por 
meio de práticas desportivas, 
utilizando o esporte como 
instrumento pedagógico. 

Promoção da 
cidadania e 
dos direitos 

Caras do Rio Rio de Janeiro 
(RJ) 

75 Consolidar as atividades 
comerciais da Cooperativa de 
Artesãos do Estado do Rio de 
Janeiro Mistura Carioca, 
garantindo a inserção de seus 
produtos no mercado do 
estado do Rio de Janeiro. 

Geração de 
trabalho e 
renda 

Natação sem  
Barreiras 

Rio de Janeiro 
(RJ) 

37 Possibilitar o acesso de 
pessoas com deficiência, na 
modalidade natação, 
favorecendo a sua inclusão na 
sociedade. 

Promoção da 
cidadania e 
dos direitos 
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Projetos sociais iniciados em 2010 

Nome do projeto Local 
Realização 

Nº de 
beneficiados 

Objeto Foco de 
atuação 

Centro de 
Treinamento 
Esporte sem 
Fronteiras 

Campos dos 
Goytacazes 
(RJ) 

60 Utilizar o esporte como 
ferramenta de inclusão social 
para jovens, entre 12 e 15 anos, 
por meio de capacitação e 
treinamento em futebol. 

Promoção da 
cidadania e dos 
direitos 

Embaixadores  da 
Alegria 

Rio de Janeiro 
(RJ) 

400 Promover a inclusão social das 
pessoas com quaisquer tipos de 
deficiência, utilizando a arte e a 
cultura do Carnaval como 
ferramentas para a construção de 
relações mais harmônicas com 
seus familiares, com outros 
deficientes e com outros não-
deficientes. 

Alfabetização e 
capacitação 
para o trabalho  

Oficina da Ciranda Rio de Janeiro 
(RJ) / Belo 
Horizonte 
(MG) 

220 Realizar oficinas para a produção 
do equipamento Ciranda: 
Cadeirinha para Chão, para atender 
crianças deficientes físicas entre 1 
a 6 anos, que não se assentam no 
chão, de maneira a favorecer a 
saúde e a inclusão social deste 
grupo.  

Promoção da 
cidadania e dos 
direitos 

Capacitação de 
Instrutores para 
Agroextrativismo 
no Cerrado 

Brasília (DF) 153 Contribuir para o 
desenvolvimento regional 
sustentável por meio da 
formação de instrutores em 
agroextrativismo no Cerrado.  

Alfabetização e 
capacitação 
para o trabalho  

Formando 
Cidadãos 
Descobrindo 
Talentos 

Elói Mendes 
(MG) 

396 Utilizar o esporte como 
ferramenta de inclusão social, 
formando cidadãos e 
descobrindo novos talentos 
para o futebol. 

Promoção da 
cidadania e dos 
direitos 

Curso Técnico em 
Agropecuária 

Alpinópolis 
(MG) 

105 Oferecer capacitação em 
agropecuária, em nível técnico, 
a alunos de baixa renda das 
comunidades e municípios 
adjacentes de Alpinópolis (MG). 

Alfabetização e 
capacitação 
para o trabalho  

Oficinas de 
Capacitação de 
Professores e 
Jovens 
Intrumentistas 

Cuiabá (MT) 50 Capacitar jovens 
instrumentistas e professores de 
música, moradores de 
comunidades carentes e em 
situação de vulnerabilidade 
social, para qualificá-los a 
integrar o mercado de trabalho 
local e regional. 

Alfabetização e 
capacitação 
para o trabalho 
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Prestação de 
Assistência Téc. e 
Ext. Rural a 
Agricultores 
Familiares 

Cuiabá (MT) 1.368 Contribuir para o 
desenvolvimento econômico, 
social e ambiental da região do 
entorno do Lago de Manso, 
através de assistência técnica e 
extensão rural aos agricultores 
familiares. 

Promoção da 
cidadania e dos 
direitos 

Ambiente-se e 
Viva Legal 

Duque de 
Caxias (RJ) 

50 Contribuir para a geração de 
renda e inclusão à cultura 
através de oficinas de 
reciclagem de garrafas PET, 
oficinas de música e palestras 
motivacionais, resgatando a 
cidadania e a autoestima de 
jovens e adultos em situação de 
vulnerabilidade social. 

Alfabetização e 
capacitação 
para o trabalho  

Formiga Operária 
– Casa de Farinha 
do PA Vista Alegre 

Cristalina (GO) 117 Contribuir para a melhoria das 
condições de alimentação e da 
renda das famílias do PA Vista 
Alegre, através de orientação 
profissional e apoio à 
comercialização dos excedentes 
da produção de mandioca. 

Geração de 
trabalho e 
renda 

Vinde a Mim – Na 
Literatura 

Rio de Janeiro 
(RJ) 

90 Contribuir para a formação 
integral de crianças na faixa 
etária entre 7 e 10 anos 
inseridas em contexto social 
desfavorecido, através de 
atividades e oficinas artísticas 
com foco na Literatura. 

Promoção da 
cidadania e dos 
direitos 

Cidadania 
Esperança Viva 

Belford Roxo 
(RJ) 

285 Oferecer as mais diversas 
atividades (recreativas, 
esportivas, escolares, musicais, 
de saúde e reciclagem) para a 
comunidade de Vila Santa 
Tereza. 

Promoção da 
cidadania e dos 
direitos 

Divertindo e 
aprendendo 

Foz do Iguaçu 
(PR) 

84 Possibilitar a inclusão social de 
crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade 
social, por meio da prática 
esportiva e cultural. Oferecer 
aulas de futebol (salão, campo e 
suíço), atletismo (corrida, salto 
de altura, salto de distância, 
lançamento de dardo, 
lançamento de peso). 

Promoção da 
cidadania e dos 
direitos 
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TransFormar Magé (RJ) 154 Promover o desenvolvimento de 
crianças, jovens e adultos, 
inserindo-os na sociedade, 
através de programas de 
educação e capacitação 
profissional. 

Alfabetização e 
capacitação 
para o trabalho  

Mãos à Arte Foz do Iguaçú 
(PR) 

37 O objetivo do projeto é 
emancipar pessoas através da 
geração de trabalho e renda, 
proporcionando aos 
beneficiários cursos de 
capacitação. 

Geração de 
trabalho e 
renda 

 

� Cultura e esporte 

Dentre os projetos e iniciativas sociais apoiados por FURNAS em 2010, apresentam-se aqueles 

com foco na promoção da cultura e do esporte. 

 

Nome do projeto Proposta Nº de  
beneficiários 

Local de 
realização 

Ambiente-se e 
Viva Legal 

Contribuir para a qualificação profissional 
e inclusão cultural, através de oficinas de 
reciclagem, oficinas de música e palestras 
motivacionais, resgatando a auto-estima 
de jovens e adultos. 

50 RJ 

Embaixadores da 
Alegria 

Promover a inclusão social de pessoas com 
deficiência, utilizando a arte e a cultura do 
Carnaval como ferramentas para a 
construção de relações mais harmônicas 
com seus familiares e com a sociedade. 

400 RJ 

Teatro e Cinema 
Alvorada 
 

Oferecer a crianças e jovens 
oportunidades de profissionalização nas 
várias carreiras artísticas ou técnicas 
ligadas ao teatro e ao cinema. 

600 MG 

Vinde a Mim – Na 
Literatura 

Contribuir para a formação integral de 
crianças na faixa etária entre 7 e 10 anos, 
inseridas em contexto social desfavorecido, 
através de atividades e oficinas artísticas 
com foco na Literatura. 

90 RJ 

Cursos de 
Aprimoramento  
Pimpolhos da 
Grande Rio 

Contribuir para a inclusão social de jovens 
e adultos, através da qualificação 
profissional em artes carnavalescas. 

30 RJ 

Oficinas de 
Capacitação de 
Professores e 
Jovens 
Instrumentistas 

Capacitar jovens instrumentistas e 
professores de música, moradores de 
comunidades carentes, para qualificá-los 
a integrar o mercado de trabalho local e 
regional. 

50 MT 
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� Projeto Natação sem Barreiras 

O projeto possibilita o acesso de pessoas com deficiência à prática esportiva, favorecendo a sua 

inclusão na sociedade. A iniciativa nasceu da parceria de FURNAS com a Sociedade Síndrome de 

Down do Rio de Janeiro. Atualmente, atende um grupo de cerca de 40 beneficiados, de 18 a 40 

anos. São crianças, jovens e adultos deficientes intelectuais e físicos, de ambos os sexos, dos 

municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo e Niterói. 

 

Em 2010, a equipe olímpica do Natação Sem Barreiras participou de eventos no Brasil e no 

exterior. Entre eles, podemos citar: os campeonatos Mundial de Natação (Taiwan), Brasileiro de 

Natação e Nacional de Verão (Portugal). 

 

� Programa de Voluntariado Empresarial 

Valorizar a ação voluntária tem sido uma experiência bastante rica desde 2002, quando do 

lançamento do “Programa Voluntários FURNAS em Ação”. Em 2010, o Programa de Voluntariado 

Empresarial foi remodelado com o propósito de sensibilizar o maior número de colaboradores, 

incentivando-os à pratica de serviço voluntário em organizações sem fins lucrativos legalmente 

constituídas, visando ações ou causas sociais e/ou ambientais. As ações e os projetos de 

voluntariado estão voltados para os Objetivos do Milênio, definidos pela ONU na Reunião da 

Cúpula do Milênio, realizada em 2000. 

 

Entre os eventos de 2010, destacam-se: o Dia Internacional da Mulher, em março, quando foram 

desenvolvidas 14 ações em diversas áreas da empresa nos estados do Paraná, São Paulo, Goiás, 

Distrito Federal e Minas Gerais, envolvendo cerca de 3.430 pessoas; o Dia Mundial da Alimentação, 

em outubro, com três ações no estado de Minas Gerais, envolvendo cerca de 500 pessoas; e a Ação 

Pense Rosa, em outubro, voltada para as mulheres de Cachoeira Paulista (SP), com o objetivo de 

conscientizar e divulgar informações sobre a prevenção do câncer de mama. Foram beneficiadas 

cerca de 500 mulheres. 

 

� Aldeias da Cidadania 

Há oito anos, o projeto Aldeia da Cidadania busca promover a cidadania e o exercício dos direitos 

às comunidades vizinhas aos empreendimentos de FURNAS. O trabalho é fruto de uma parceria 

com as prefeituras municipais e suas secretarias, contando com a presença de colaboradores da 

empresa que, de forma voluntária, articulam outras parcerias, planejam e viabilizam as 

atividades. 
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As Aldeias da Cidadania integram serviços nas áreas de educação, saúde, lazer, cultura e 

cidadania. São emitidos documentos como identidade, CPF e título de eleitor. São prestadas, 

ainda, orientações jurídicas, promovidos casamentos comunitários e proferidas palestras sobre 

educação ambiental, saúde e direitos das mulheres, entre outros. Na área de saúde, são 

oferecidos serviços de vacinação infantil e tipagem sanguínea, bem como atendimento médico 

visando o controle de diabetes, combate à dengue etc.  

 

Em 2010 foram realizadas cinco aldeias nos municípios de Alpinópolis e Itumirim (MG), 

Cachoeira Paulista e Mogi das Cruzes (SP) e Minaçu (GO). A ação envolveu cerca de 15 mil 

pessoas. 

 

Aldeias da Cidadania realizadas em 2010 

Localidade No de atendimentos Mês de realização 

Alpinópolis (MG) 9.717 Maio 

Itumirim (MG) 5.622 Maio 

Cachoeira Paulista (SP) 11.733 Junho 

Minaçu (GO) 14.223 Junho 

Mogi das Cruzes (SP) 4.161 Novembro 

 

� Hortas localizadas nas instalações de FURNAS  

O projeto consiste na implantação de hortas em áreas regionais da empresa, buscando contribuir 

para a erradicação da fome e da miséria nas localidades em que FURNAS tem empreendimentos. 

A produção das hortas é destinada gratuitamente a instituições públicas locais, como escolas, 

penitenciárias e creches. Em 2010, cerca de 5.860 pessoas foram beneficiadas pela produção de 

três hortas em Minas Gerais e uma em São Paulo. 

 

Hortas em instalações de FURNAS 

Localidades Nº de  
beneficiados 

Usina Hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes (MG)  1.290 

Usina Hidrelétrica de Furnas (MG) 3.020 

Usina Hidrelétrica de Itumbiara (MG) 1.200 

Subestação de Barro Alto, Goianésia (GO)   0 

Subestação de Ibiúna (SP)  350 

Total 5.860 
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� Projeto “Viveiro de Mudas”: central de produção e distribuição para o fomento de hortas 

comunitárias 

Localizado em uma área pertencente à Subestação de Foz de Iguaçu, no estado do Paraná, o 

Projeto Viveiro de Mudas produz e distribui anualmente 160 mil mudas de legumes e hortaliças, 

para a implantação de hortas em escolas públicas, creches, associações de moradores, presídios 

etc. Em 2010, foram beneficiadas cerca de 9 mil pessoas. 

 

Relacionamento com os Movimentos Sociais 

� Usina de Serra da Mesa (GO) 

Desde 2003, FURNAS estabeleceu um Grupo de Trabalho para ampliar a interlocução com os 

Movimentos dos Atingidos por Barragem (MAB), visando à identificação de famílias afetadas e 

definição de medidas de reparação.  

 

Uma auditoria social externa identificou 129 famílias como afetadas pela Usina de Serra da Mesa e 

passíveis de alguma forma de compensação. FURNAS e CPFL Geração, parceiras no 

empreendimento, e o MAB negociaram uma proposta de acordo de reparação. Do total de famílias 

identificadas como afetadas, 114 aceitaram a proposta de reparação e formalizaram sua aceitação 

por meio de termo de acordo judicial homologado na Banca de Conciliação de Uruaçu, em Goiás. 

 

Em 2010, as famílias deste universo foram contempladas com recursos que variaram de R$ 18 

mil a R$ 50 mil. 

 

� Fundo de Desenvolvimento Serra da Mesa e Cana Brava 

O Convênio de Cooperação Técnica e Financeira firmado entre o MME, Tractebel Energia, CPFL, 

Sebrae/GO, BID e FURNAS, em 2007, criou o Fundo de Desenvolvimento Regional para 

implantação do programa “Promoção de Responsabilidade Social Empresarial através do Apoio a 

Iniciativas Produtivas Locais no Estado de Goiás”. O objetivo desse programa é criar 

oportunidades de geração de renda para famílias não reconhecidas como atingidas pelas Usinas 

Serra da Mesa e Cana Brava (de propriedade da Tractebel Energia) e que vivem em situação de 

vulnerabilidade social, nas proximidades dos reservatórios dessas usinas. A participação de 

FURNAS no supracitado Fundo é de R$ 700 mil. 
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Em 2010, a empresa aprovou o desembolso de mais de R$ 215 mil para o Sebrae/GO, para 

implantação de Projeto de Olericultura, no Sítio São José, em Minaçú (GO), em parceria com a 

Associação dos Produtores de Olericultura de Cana Brava, beneficiando 100 famílias. 

 

São desenvolvidos, ainda, projetos individuais com o objetivo de complementar a renda das 

famílias e estimular o empreendedorismo. No decorrer de 2010, foram implantadas 6 granjas, 

que utilizam o sistema de criação extensiva, com aves semiorgânicas (criadas com capim e ração) 

e 11 cozinhas, adaptadas ou construídas nas casas das famílias, equipadas para a produção de 

derivados do leite, beneficiando 17 famílias, no município de Campinorte (GO). 

 

� Aproveitamento múltiplo de Manso (MT) 

Em cumprimento ao Termo de Acordo Global, assinado em novembro de 2006 entre FURNAS e o 

Movimento dos Atingidos por Barragens, a empresa vem fazendo o pagamento mensal de Verba 

de Manutenção Temporária a 776 famílias. Para este fim, em 2010, foram desembolsados cerca 

de R$ 3 milhões.  

 

� Projetos apoiados através do Fundo da Infância e da Adolescência (FIA) 

Em 2010, foram realizadas visitas de acompanhamento em 13 dos 22 municípios contemplados 

em 2009: Volta Redonda, Barra do Piraí, São Gonçalo e Campos de Goytacazes (RJ); São João Del-

Rei, Passos, Araguari, Varginha e Elói Mendes (MG); São Paulo (SP); Uruaçu e Niquelândia (GO) e 

Foz do Iguaçu (PR). Os municípios, por meio dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, direcionaram o investimento, beneficiando mais de 5.500 pessoas.  
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Projetos apoiados através do Fundo da Infância e da Adolescência (FIA) 

Município Projetos Beneficiários 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) 109 

Associação de Voluntários para a Assistência à Criança e 
ao Adolescente 

130 

Instituição Carapina 213 

Obra Social Ludovico Pavoni 100 

Associação Brasileira Comunitária para Prevenção do 
Abuso de Drogas 

n. d. 

Elói Mendes (MG) 
  
  
  
  
  

CMDCA Elói Mendes – Mobilização para a Prevenção ao 
Uso de Drogas 

 n. d. 

Chapada dos 
Guimarães (MT)  

Compra e montagem de Casa-Lar  n. d. 

Além Paraíba (RJ) Término da construção da nova sede da Apae 253 

Araguari (MG) Educandário Lar da Criança – Projeto Brinquedoteca 250 

Araporã (MG)  Secretaria de Ação Social – Projeto Tocando o Futuro 96 

Secretaria de Assistência Social – Proj. Semeando o Futuro 80 Barra do Piraí (RJ) 
  Projeto Pelos Caminhos da Inclusão 30 

Colinas do Sul (GO) Construção de praça de esporte  n. d. 

Uruaçu (GO) Construção de praça de esporte 1.052 

Campinaçu (GO) Construção de praça de esporte  n. d. 

Campinorte (GO) Construção de praça de esporte  n. d. 

Campos (RJ) Instituto Prof. São José – Projeto Ampliando Horizontes 80 

Guarda Mirim de Foz de Iguaçu – Projeto Esporte, Cultura e 
Lazer no Regime de Apoio Socioeducativo e Inclusão Social 

1.100 Foz do Iguaçu (PR) 
  

Casa Família Maria Porta do Céu – Proj. Ambiente Saudável 708 

Niquelândia (GO) CRAS – Projeto Pró-Jovem 150 

Passos (MG) Secretaria de Assistência Social e Conselho Tutelar – 
Projeto Casa-Lar 

25 

São Gonçalo (RJ) Associação Pestalozzi 145 

S.João Del-Rei (MG) Projeto Casa-Lar Amar é Simples 27 

Associação Comunitária Auri Verde – Projetos e Oficinas 
de Cultura e Arte 

 150 São Paulo (SP) 
  

Centro Comunitário Jardim Autódromo – Projeto Cultura 
no Autódromo 

 180 

Varginha (MG) Secretaria Mun. do Esporte – Proj. Esporte para Cidadania 350 

Volta Redonda (RJ)  Lar Irmã Zilá 300 

Medianeira (PR) Sem definição de projeto   

Luminárias (MG) Construção de Escola de Música  93 

Minaçu (GO) Sem definição de projeto   

 Total de beneficiários já identificados 5.621 

Legenda: n. d. = Não disponível. 
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� Apoio a ações sociais 

O Programa Furnas Social tem por finalidade o apoio às ações sociais capazes de promover a 

melhoria da qualidade de vida dos moradores de comunidades menos favorecidas situadas nos 

municípios onde FURNAS possui instalações ou concessão para implantação de novos 

empreendimentos. 

 

Em 2010, não houve edição do Programa Furnas Social, em razão de ser ano eleitoral, conforme 

determina a Lei nº 11.300/06.  

 

As 206 instituições beneficiadas em 2010, distribuídas pelas áreas de atuação da empresa (ver 

tabela a seguir), já haviam sido selecionadas pela edição 2009 do Programa. 

 

UF N° de instituições 
beneficiadas 

DF 1 

ES 15 

GO 17 

MG 128 

MT 1 

PR 6 

RJ 28 

SC 1 

SP 9 

Total 206 
 

 

� Espaço Furnas Cultural – Seleção pública 

Em 2010, o Espaço Furnas Cultural foi totalmente remodelado, não tendo sido possível a 

realização de qualquer evento artístico. Em resposta ao edital de ocupação, foram inscritos 371 

projetos nas diversas categorias previstas, dos quais 19 foram selecionados para compor a 

programação do Espaço Cultural em 2011. 
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Projeto Categoria 

Botequim Exposição 

Concertos de Leo Gandelman Música 

Sempre um Papo Debate 

X Festival Anim!Arte Cinema 

Guardiões da Floresta Amazônica Exposição 

Adoniran Dança 

Choro-duetos: Pixinguinha & Benedito Lacerda, com Mário Seve e David Ganc Música 

Claudio Nucci Música 

Nossos Contos, Nossas Memórias Exposição 

Ana Costa – Novos Alvos Música 

Lê pra Mim? Literatura 

Re-tocando: Reinventando a Música Erudita Brasileira Música 

Grupo Patubatê Música 

Pequena Loja de Mistérios Teatro 

O Biricotico: Pessoas Sóbrias são um Porre Exposição e show 

Conversas Inversas, Histórias Diversas Teatro 

Histórias de Terror de Edgar Allan Poe Teatro 

20 Anos sem Cazuza Exposição e show 

Talvez Teatro 
 

 

� Patrocínio Cultural  

FURNAS patrocinou os seguintes projetos culturais, via Lei Rouanet: 

 

UF Projeto Segmento 

RJ Livro - Theatro Municipal do Rio de Janeiro: 
História e Memória 

Humanidades 

RJ Despertar das Artes Artes integradas 

RJ Concerto Instrumental de Harmônica de Boca  Música 

RJ CD Semba Samba Música  

RJ/SP Planeta Amazônia Música 

MG 40º Festival Nacional da Cultura Música / Artes integradas 

MG Inhotim em Cena Artes integradas 

SP A Montanha, o Menino e o Divino Audiovisual 

RO Arte, Cultura e Direitos Humanos para Todos Artes cênicas 
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FURNAS participou, ainda, do Programa Sistema Eletrobras de Cultura 2010, tendo apoiado, 

também via Lei Rouanet, os seguintes projetos: 

 

UF 
 

Projeto Segmento 

RJ IV Encontro de Cinema Negro Brasil África e 
Américas 

Audiovisual 

RJ Biblioteca de Ritmos Humanidades 

MG Circuito de Encontro de Bandas de Música 
Minas-Rio-Espírito Santo  

Artes Integradas 

MG Preservação das Raízes do Pai Arthur Artes Integradas 

MG A Folia de Reis em Presidente Olegário Patrimônio Imaterial 

SP 21º Festival Internacional de Curtas Metragens 
de São Paulo 

Audiovisual 

GO Lições de Motim Artes Cênicas 
 

 

� Patrocínio a eventos 

Em 2010, FURNAS patrocinou 29 eventos, com destaque para o seminário “Green Economy 

Coalition – Diálogos Nacionais: Rumo à Rio+20”, realizado em São Paulo e organizado pelo Vitae 

Civilis. 
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Indicadores do Setor Elétrico  

 
>> Programa Luz para Todos 

Lançado pelo governo federal em novembro de 2003, para combater a exclusão elétrica, o 

Programa Luz para Todos (PLpT), tem como meta levar energia elétrica à parcela da população do 

meio rural brasileiro que ainda não tem acesso a esse serviço público. 

 

Muito mais do que levar energia elétrica às populações rurais, o objetivo principal do Programa 

sempre foi fazer da eletricidade vetor de desenvolvimento e renda para as comunidades 

atendidas. Assim além de garantir conforto, acesso à informação, melhores condições de vida às 

populações rurais, o programa carrega infinitas possibilidades como indutor do progresso 

econômico e social. 

 

O resultado superou todas as expectativas. A meta inicial, para a região Sudeste e o estado de 

Goiás, era levar energia a 202.593 famílias. Porém, em 2010 este número chegou a 483.526 

ligações com 2.417.630 pessoas beneficiadas.  

 

O Programa é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia – MME, operacionalizado pela 

Eletrobras por meio de suas Controladas, em parceria com os governos estaduais, concessionárias 

de energia e cooperativas de eletrificação rural. FURNAS coordena as ações na região Sudeste e no 

estado de Goiás. 

 

Para o atendimento da meta inicial, foram investidos R$ 12,7 bilhões. O Governo Federal 

destinou R$ 9,1 bilhões e o restante foi partilhado entre governos estaduais e empresas de 

energia elétrica. Os recursos federais são provenientes de fundos setoriais de energia – a Conta de 

Desenvolvimento Energético – CDE e a Reserva Global de Reversão – RGR. 

 

O mapa da exclusão elétrica no país revelou que as famílias sem acesso à energia estão 

majoritariamente nas localidades de menor Índice de Desenvolvimento Humano – IDH e nas 

famílias de baixa renda. Aproximadamente 90% destas famílias têm renda inferior a três salários 

mínimos e 80% estão no meio rural. 
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Os resultados obtidos pelo Programa superaram todas as expectativas. Uma pesquisa, encomendada 

pelo MME, ouviu 3.892 beneficiados em 26 estados brasileiros. Nove em cada dez entrevistados 

confirmaram a melhora na qualidade de vida. No grupo, 35% tiveram aumento na renda e 40% 

puderam iniciar atividades escolares no período noturno. Com a chegada da luz, 480 mil pessoas 

voltaram para suas comunidades e decidiram reconstruir suas vidas nos locais de origem. 

 

A chegada da energia representa uma grande perspectiva para as comunidades beneficiadas, 

mas não é por si só, garantia de melhoria na condição socioeconômica da população. Para que a 

eletricidade seja usada como vetor de desenvolvimento, o governo federal idealizou um conjunto 

de ações sociais integradas que buscam aquecer a economia local, difundir informações e 

possibilitar a fixação do homem no campo com dignidade. Essas ações integradas são 

apresentadas a seguir. 

 

� Centros Comunitários de Produção 

A agricultura familiar representa mais de 80% dos alimentos que chegam à mesa dos 

brasileiros. Para dinamizar e agregar valor à produção foram criados os Centros 

Comunitários de Produção – CCP que possibilitaram que várias famílias reunissem suas 

produções em um só lugar, compartilhando máquinas e equipamentos agrícolas movidos a 

eletricidade. Como resultado, além de incentivar o cooperativismo, houve aumento da 

margem de lucro, minimizando perdas e modernizando o processo de produção. São 492 

CCPs implantados, nas mais diversas atividades agrícolas, capacitando os membros da 

comunidade ao uso eficiente e produtivo da energia. 

 

� Arcas das Letras 

Uma parceria entre o MME, o MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário e FURNAS 

possibilitou a criação de bibliotecas conhecidas como Arca das Letras. As Arcas são estantes 

móveis que acomodam os livros com praticidade. Por meio de um convênio com a Secretaria 

Estadual de Justiça do Espírito Santo, o mobiliário foi confeccionado por presidiários, que 

foram beneficiados com redução de pena e tiveram seu trabalho valorizado. Foram 

produzidas 625 arcas que somadas àquelas doadas pelo MDA, perfizeram um total de 1.028 

unidades. Cada Arca foi Instalada na casa de um morador ou na sede de uma associação 

rural, contendo 200 livros em vários temas, tais como: literatura, educação, meio ambiente, 

saúde, agricultura e cidadania. O projeto conta com a participação das comunidades nas 

etapas de planejamento, implantação e desenvolvimento, possibilitando uma gestão 

autônoma e coletiva das bibliotecas. 
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� Projeto FURNAS Digital 

Com o objetivo de promover a inclusão digital, inserir as comunidades na era da tecnologia, 

ampliar a cidadania o Projeto FURNAS Digital chegou às comunidades rurais com os 

computadores, treinamento e capacitação de voluntários em software livre Linux, gestão de 

telecentros e montagem e manutenção de computadores.  

 

Foram concebidos 50 telecentros comunitários, espaços com computadores conectados à 

internet. Cada unidade possui de 5 a 10 micros e qualquer pessoa da comunidade pode 

navegar pela internet e ter um endereço de correio eletrônico e utilizar as ferramentas para 

pesquisar, estudar e trabalhar. Os formados passam a servir como multiplicadores em suas 

comunidades. Foram implantados 50 telecentros na região de atuação do Programa. 

 

� Aldeias da Cidadania 

As Aldeias da Cidadania (ver pág. 61 deste Relatório) chegaram às regiões beneficiadas pelo 

PLpT.  

 

� Grupo Gênero de FURNAS 

Trocar experiências, adquirir conhecimentos e levar os valores de equidade de gênero para 

as comunidades beneficiadas pelo PLpT foi o objetivo do treinamento oferecido pelo Grupo 

Gênero de FURNAS doando um kit específico sobre o tema. 

 

Ligações MG RJ SP ES GO Total 
Pessoas 

beneficiadas 

Ligações realizadas até 
2010 

281.872 18.866 85.795 59.269 37.724 483.526 2.417.630 

Ligações realizadas em 
2010 

46.350 795 10.838 6.968 1.352 66.303 331.515 

Ações integradas até 
2010 

MG RJ SP ES GO Total 
Pessoas 

beneficiadas 

Arca das Letras 404 75 239 165 145 1.028 377.926 

Escolas rurais  1.850 13 9 376 56 2.304 168.369 

Poços artesianos 1.045 0 0 0 1 1.046 156.900 

Postos de saúde 17 0 0 0 0 17 7.277 

Centro Comunitário de 
Produção – CCP 

269 17 6 10 0 302 160.532 

Aldeias quilombolas 12 3 40 43 9 107 20.687 
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Aldeias indígenas 4 1 3 1 7 16 1.322 

Aldeias da Cidadania 0 0 0 0 68 68 484 

Equidade de gênero 0 0 2 1 0 3 80 

Participação FURNAS – 
Recursos próprios 

MG RJ SP ES GO Total 
Pessoas 

beneficiadas 

Centro Comunitário de 
Produção CCP – Furnas 

2 0 1 5 0 8 4.253 

Telecentros (Projeto 
FURNAS Digital) 

21 9 10 8 2 50 27.530 

Arca das Letras 229 58 135 103 100 625 224.742 

 

 
ERcientização energética 

 
O uso racional da energia é fundamental para o país, pois a escassez desse recurso provoca 

elevados custos sociais, econômicos e ambientais. Para disseminar padrões de consumo 

sustentáveis, FURNAS realiza diversas ações a fim de estimular o uso racional de bens coletivos, 

tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa e solidária. As atividades 

desenvolvidas pela Empresa mantêm duas frentes: 

 

� Educação: incentiva a sensibilização quanto às práticas sustentáveis de consumo; 

� Engenharia: promove estudos e propõe melhorias em instalações e sistemas elétricos de  

..áreas públicas e privadas, de modo a torná-los energeticamente eficientes. 

 

Essas ações são realizadas com apoio do quadro de pessoal de FURNAS e por meio de parcerias 

que incluem a Eletrobras; secretarias estaduais e municipais de Educação, de Energia, de Meio 

Ambiente e de Cultura; universidades públicas e privadas; associações comerciais e industriais; 

órgãos da Defesa Civil; parques públicos; concessionárias de energia elétrica; organizações não 

governamentais; e a Sociedade de Zoológicos do Brasil; nas esferas federal, estadual e municipal. 

 

Todas as ações desenvolvidas estão alinhadas ao Programa Nacional de Conservação de Energia 

Elétrica – PROCEL, coordenado nacionalmente pela Eletrobras, e às diretrizes de eficiência 

energética definidas pelo Ministério de Minas e Energia – MME. 
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>> Ações de engenharia 
 

� Diagnósticos energéticos 

Foram realizados 27 diagnósticos energéticos em escolas, hospitais, prédios públicos e sistema de 

abastecimento de água e esgoto, nos estados onde a Empresa possui instalações ou projetos em 

desenvolvimento. Estes estudos identificaram um potencial de economia de 360,50 MWh/ano e 

um potencial de redução de demanda de 166,40 kW. 

 

Número de diagnósticos 

2008 2009 2010 

61 45 32 

  

� Otimização energética  

As atividades de otimização energética referem-se à implantação das melhorias sugeridas nos 

diagnósticos energéticos.  

 

 2008 2009 2010 

Número de otimizações 4 1 - 

Economia de energia em GWh/ano 0,1740 6,3637 - 

 

� Iluminação pública – RELUZ 

A Eletrobras/ Procel incentiva a apresentação de projetos para melhoria do sistema de 

iluminação pública das cidades. O Projeto Reluz Goiânia, realizado por FURNAS, foi a primeira 

obra de iluminação pública no Brasil com certificações internacionais (NBR ISO 9001, NBR ISO 

14001 e OHSAS 18001), trouxe uma significativa redução de consumo e dos custos de 

manutenção e, ainda, conseguiu elevar o nível de iluminamento das ruas e avenidas da cidade, 

com a instalação de luminárias mais eficientes, com lâmpadas de alto rendimento e menor 

consumo.  

 

Esta obra contou com a substituição de 30.926 pontos de iluminação pública e obteve como 

resultado, uma economia de 8.206,43 MWh/ano, e uma demanda evitada de 1.873,62 kW no 

horário de ponta do sistema elétrico.  
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Em 2010 foi assinado com o RELUZ 2 novos contratos de projetos de melhoria de iluminação 

pública eficiente, nos Municípios de Jataí e Anápolis, ambos em Goiás. Além destes projetos, 

estão em análise na Eletrobras outros 9 projetos solicitando financiamento para a execução de 

obras no sistema de iluminação pública, nos Estados de Goiás e Rio de Janeiro. As obras estão 

previstas para iniciarem em 2011. 

 

>> Ações de educação 
 

Nas ações de educação, a Eletrobras/Procel estima uma economia de 150 kWh/ano por aluno que 

receba as informações nos programas A Natureza da Paisagem e FURNAS/Procel nas Escolas. 
 

� A Natureza da Paisagem  

Programa de educação ambiental com foco em conservação de energia, destinado a professores 

da rede de ensino. Através dele, os professores capacitados tornam-se multiplicadores dos 

conceitos e práticas de conservação de energia, recebendo material didático para ser utilizado 

nas escolas. Parceiros em 2010: Secretarias Municipais de Educação. Local: Duas Barras, Bom 

Jardim, Trajano de Moraes e Rio das Ostras.  

 

Ano 2008 2009 2010 

Escolas participantes 416 69 43 

Professores capacitados 1.122 206 149 

Cidades 90 5 4 

 

As atividades de educação ambiental para público interno envolvem tanto os empregados de 

FURNAS como os terceirizados. Especial atenção é dada à capacitação do pessoal vinculado 

diretamente à obra; além de palestras educativas, é produzido material pedagógico, na forma de 

cartilhas, manuais de conduta, folders, etc. 
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� FURNAS / Procel nas Escolas 

O Programa FURNAS/Procel nas Escolas se baseia em visita guiada às instalações da Empresa e 

na realização de atividades lúdico-pedagógicas sobre a conservação de energia, onde os alunos 

recebem informações sobre geração, transmissão, consumo e dicas de economia na residência. 

Parceiros em 2010: Escolas e SESC. Local: Rio de Janeiro e Três Rios.  

 

Ano 2008 2009 2010 

Alunos 54.311 45.106 45.809 

 

� FURNAS para filhos de empregados  

Esse programa constitui proposta educativa que visa à interação do jovem com o espaço de 

trabalho de seus pais, bem como o conhecimento e a compreensão da temática da conservação 

de energia de forma ativa. 

 

Ano 2008 2009 2010 

Jovens 286 37 - 

 

� Circuito da Energia  

O Programa Circuito da Energia tem o objetivo de construir, junto aos alunos da rede pública, 

conceitos acerca da energia elétrica e seu uso racional a partir de experiências educativas 

diversificadas e interativas. Parceiros em 2010: escolas do Rio de Janeiro. 

 

Ano 2008 2009 2010 

Alunos 8.812 4.741 825 

 

� Patrulha da Energia  

Este programa dinamiza a discussão sobre questões de conservação de energia e uso racional da 

água, na escola e na comunidade, baseando-se na capacitação de um grupo de estudantes que 

fica com a incumbência de orientar os colegas. Os alunos podem discutir, planejar e criar ações 

para melhoria do seu meio. Parceiros em 2010: escolas no Rio de Janeiro. 

 

Ano 2008 2009 2010 

Alunos 2.861 898 390 
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� Energia da Sabedoria  

Atividade direcionada para a 3ª idade, o projeto visa a sensibilização e conscientização para se 

evitar o desperdício de energia elétrica e proporcionar um consumo responsável. Parte dos 

participantes são analfabetos e pessoas que não receberam esses conteúdos na escola. Parceiros em 

2010: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Bem Estar Social, SESC e universidades do Rio 

de Janeiro, Mangaratiba, Rio das Ostras, Bom Jardim, Niterói e Brasília.  

  

Ano 2009 2010 

Participantes 519 714 

 

� FURNAS nas Bibliotecas  

Atividade com contação de estórias, jogos e brincadeiras, realizada em bibliotecas da rede 

municipal. Ao final do encontro os alunos recebem um livro estimulando o hábito da leitura. 

Parceiros em 2010: Secretarias Municipais de Educação do Rio de Janeiro, Bom Jardim, Rio das 

Ostras e Brasília.  

 

Ano 2010 

Participantes 445 

 

� Convênios ou atividade não permanente 

Em parceria com a Sociedade Astronômica Brasileira, FURNAS divulgou informações sobre 

conservação de energia, visando à realização da Olimpíada Anual de Conhecimento. 

 

No ano de 2010, participaram: 9.151 escolas e 785.625 alunos desse programa de divulgação 

científica. Todos os participantes receberam medalhas e certificados, sendo premiados os 

melhores colocados.  

 

� Convênios  

Convênio com a Sociedade Astronômica Brasileira – SAB para a inserção do tema 

conservação de energia na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. No ano de 

2010 participaram 784.390 alunos e 68.481 professores, de 9.149 escolas do país.    
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Investimento em programas de conservação e eficiência energética 

Origem dos recursos (R$ Mil) (2008-2010) 

Tipo de projeto 2010 2009 2008 

Educação – conservação e uso racional de energia    

Recursos investidos próprios 6.700 5.777 5.204 

Recursos investidos de terceiros 301 250 393 

Total dos recursos 7.001 6.027 5.596 

Iluminação Pública    

Recursos investidos próprios 0 0 0 

Recursos investidos de terceiros  0 8.146 (* 1) 0 

Total dos recursos 0 8.146 0 

Serviço público    

Recursos investidos próprios 0 0 0 

Recursos investidos de terceiros 0 0 0 

Total dos recursos 0 0 0 

Instalações próprias (na empresa)    

Recursos investidos próprios  165 (*2) 534 150 

Recursos investidos de terceiros 0 0 0 

Total dos recursos 165 534 150 

(1) Reluz Goiânia – Financiado pela Eletrobras para a Prefeitura de Goiânia. 

(2) Otimização energética da ACE.E e do Bloco P, ambas no Escritório Central de FURNAS. 

 

 Recursos investidos em Educação para Conservação                                                  
e Uso Racional da Energia (R$ Mil) (2008-2010) 

Educação – Conservação e uso racional de energia 2010 2009 2008 

Recursos investidos próprios 3.994 3.444 2.930 

Recursos investidos de terceiros 301 0 343 

Total dos recursos 4.295 3.444 3.273 
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Principais indicadores dos programas permanentes (2008-2010) 

Atividades permanentes 2010 2009 2008 

Nº de participantes em 
seminários 

115 10 245 

Nº de professores 
capacitados 

275 206 1.122 

Nº de alunos treinados por 
seus professores 

24.750 18.540 264.091(*) 

Nº de escolas envolvidas 36 69 416 

Programa de Educação 
Ambiental A Natureza da 
Paisagem Energia – 
Recurso da Vida 

Nº de municípios envolvidos  5 90 

Nº de alunos capacitados 45.809 45.106 54.311 Programa FURNAS/ 
Procel nas Escolas Nº de adultos capacitados 3.991 1.167 4.399 

FURNAS para filhos de 
empregados 

Nº de alunos capacitados 0 37 286 

Nº de alunos capacitados 825 4.741 8.812 
Programa Circuito da 
Energia Nº de professores 

capacitados 
50 66 502 

Nº de alunos capacitados 390 898 2.861 
Programa Patrulha da 
Energia Nº de professores 

capacitados 
119 66 425 

Eventos de sensibilização Nº de pessoas sensibilizadas 294.522 110.016 204.573 

Total Nº de pessoas 370.822 180.927 541.637 

* Até 2007, FURNAS utilizava a estimativa da Eletrobras: “cada professor capacitado teria condições de 
treinar cerca de 90 alunos”. A partir de 2008, FURNAS passou a levantar junto às escolas participantes 
o número de alunos efetivamente treinados. 
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Participação relativa dos Recursos em Projetos  
de Eficientização Energética (2009-2010) 

Eficientização Energética                                                          2010 2009 

Iluminação Pública                                                           

Energia economizada (MWh / ano) (1) 0 6.244,87 

Redução na demanda de ponta (kW)   0 1.430 

Custo evitado com a energia economizada (R$) 0 1.394.104 

Serviço Público                                                                

Energia economizada (MWh / ano) (2) 6.871,35 0 

Redução na demanda de ponta (kW) 0 0 

Custo evitado com a energia economizada (R$) 1.586.382,78 0 

Instalações próprias (FURNAS)   

Energia economizada (MWh / ano) (3) 6,70 353,91 

Redução na demanda de ponta (kW) (3)  2,66 239 

Custo evitado com a energia economizada (R$) (4) 1.546,82 86.081 

(1) Reluz Goiânia – Financiado pela Eletrobras para a Prefeitura de Goiânia. 

(2) Considerando apenas o número de alunos no Furnas/Procel nas Escolas e tomando como 
base que a Eletrobras considera que cada pessoa capacitada pelo Programa A Natureza da 
Paisagem – Energia: Recurso da Vida economiza 12,50 kWh/mês. Levando-se em consideração 
que foram 45.809 alunos capacitados em 2010, houve uma economia de 572,61 MWh/mês, ou 
seja, 6.871,35 MWh/ano. 

(3) Economia em projetos internos, no Escritório Central. 

(4) Para o ano de 2009, o valor é decorrente da energia economizada em projetos internos 
baseado na tarifa da Light de novembro de 2009 (Resolução ANEEL Nº 905/09), não incluindo a 
redução na demanda de ponta. 

 

Deste modo, a energia economizada pelas ações da Empresa de caráter técnico e educativo em 

2010 foi de 6.878,05 MWh/ano. A metodologia constante do Manual para a Elaboração do 

Programa de Eficiência Energética da ANEEL define os parâmetros para o cálculo do custo 

unitário evitado. Aplicando esta metodologia, o custo total evitado para a sociedade na operação 

do sistema elétrico, baseados na Tarifa da Light de Novembro de 2010 (Resolução ANEEL Nº 

1.085/10, de 03/11/2010), não incluindo a redução na demanda de ponta, decorrente da energia 

economizada, corresponde a R$ 1.587.929,60/MWh. 
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Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e CientíRco – P&D 

 
Uma empresa só gera real riqueza quando, além de retorno financeiro aos acionistas, contribui 

para o desenvolvimento da sociedade. Uma das formas de promover melhorias sociais e 

assegurar sua perenidade é investir na produção de conhecimento e na inovação. 

 

Para FURNAS, esse investimento não é apenas uma exigência legal. Mais que isso, é um fator 

determinante de competitividade e crescimento corporativo. A Empresa participa do Programa 

de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica – P&D, coordenado pela 

ANEEL, e destina, anualmente, 0,4% de sua receita operacional líquida ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao Fundo Setorial de Energia (FNDCT/CT-Energ) e 

outros 0,4%, para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e desenvolvimento internos, 

conforme determinação das Leis Nos 9.991/2000 e 10.848/2004. 

 

O investimento em P&D, além de estratégico para a Empresa, traz benefícios para sociedade, por 

meio do fortalecimento das instituições de pesquisa, contribuição para a pesquisa acadêmica, 

formação de pessoal, participação em publicações e eventos científicos, etc. 

 

FURNAS contribui, ainda, para a manutenção do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL e, 

como contrapartida, tem o direito de participação em sua carteira de projetos de pesquisa. 

 

O investimento na produção de tecnologia e conhecimento rendeu à Empresa, até 2010, dez 

cartas patentes, das quais três são internacionais. Além disso, aguardam exame sete pedidos de 

patentes. 

 

Todos os seus inventos, desenvolvidos individualmente ou em parceria, são registrados no 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. 
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A governança de P&D em FURNAS se faz através do Comitê de Pesquisa e Desenvolvimento 

formado por dois representantes de cada diretoria e da Assessoria de Suporte à Pesquisa e 

Desenvolvimento. O Comitê de P&D, subordinado diretamente à Superintendência de 

Planejamento da Diretoria de Engenharia de FURNAS, define as diretrizes de P&D, alinha as ações 

de P&D às estratégias da Empresa, define as linhas estratégicas de pesquisa e desenvolvimento 

para a Companhia e seleciona os projetos prioritários para a Empresa. A Assessoria, que coordena 

o Comitê de Pesquisa e Desenvolvimento, é o órgão de ligação entre FURNAS e a ANEEL, 

consolidando, divulgando e acompanhando o Programa de P&D da Empresa, ao mesmo tempo 

em que a representa no Comitê de Integração Corporativa de Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico – CICOP, coordenado pela Eletrobras. 

 

>> Projetos relevantes para a responsabilidade social e a sustentabilidade  

Dentre os diversos projetos de P&D desenvolvidos por FURNAS merecem destaque aqueles que 

têm potencial de produzir resultados mais diretos para a sociedade, como, por exemplo, os que 

têm como objeto de investigação o meio ambiente. 

 

 Título Objetivo 
Parceiros 
tecnológicos 

Duração 
(meses) 

Valor do projeto 

C
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Avaliação do aporte de 
nutrientes de metais 
tóxicos e suas relações 
com a diversidade das 
comunidades 
planctônicas e 
bentônicas nos 
tributários do 
reservatório da UHE de 
Furnas (MG) 

>> Compreender os processos 
geradores, mantenedores e 
impactantes da biodiversidade; 

>> Contribuir para o avanço dos 
conhecimentos sobre a qualidade 
da água e a biodiversidade 
aquática no Estado de Minas 
Gerais, visando estimar seu valor 
ecológico e econômico e 
proporcionar bases seguras e 
cientificamente sólidas, para a 
conservação dos recursos hídricos 
e sua exploração racional. 

Escola de Farmácia 
e Odontologia de 
Alfenas/UNIFAL 
(MG) 
 
Fundação de 
Ensino Superior de 
Passos/UEMG 
 
Escola Politécnica 
da Universidade de 
São Paulo 

30 R$ 993.138,00 
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Avaliação ecológica de 
vetores potenciais de 
doenças humanas na 
área de influência do 
Aproveitamento 
Múltiplo de Manso (MT): 
Subsídios a medidas de 
controle 

>> Propiciar a capacitação em 
política de saúde pública e 
ambiente; 

>> Criar sistema de gerenciamento 
que possibilite a padronização de 
metodologias a serem aplicadas 
em futuras EIA – Estudo de 
Impacto Ambiental e RIMA – 
Relatório de Impacto Ambiental 
para as construções de 
hidrelétricas no País. 

Fundação para o 
Desenvolvimento 
Científico e 
Tecnológico em 
Saúde – FIOTEC / 
Fundação Oswaldo 
Cruz – FIOCRUZ 

24 R$ 1.481.416,00 
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Avaliação dos níveis de 
metais pesados no 
reservatório de Funil 

>> Avaliar a capacidade do 
reservatório de Funil de atuar como 
decantador natural da matéria 
orgânica e dos poluentes que nele 
entram, fornecendo uma água de 
melhor qualidade a jusante; 

>> Identificar o papel dos 
compartimentos abióticos (água, 
material particulado em suspensão 
e sedimento de fundo) na 
transferência desses metais para a 
biota aquática; 

>> Avaliar a importância dos 
nutrientes, dos fatores físicos e 
químicos e da composição da 
comunidade de plâncton na 
dispersão e acúmulo desses 
poluentes. 

Instituto de 
Biofísica Carlos 
Chagas Filho – UFRJ 
 
Universidade 
Federal do Estado 
do Rio de Janeiro – 
UNIRIO 

24 R$ 500.600,00 

Avaliação 
epidemiológica de 
níveis CEM’s (Campos 
Eletromagnéticos) nas 
instalações de FURNAS 

>> Desenvolver um método de 
avaliação de níveis de exposição 
aos CEM e construir um modelo 
epidemiológico para avaliar a 
possibilidade de efeitos para saúde 
de populações residentes próximo 
a equipamentos de eletricidade no 
Brasil. 

Fundação 
Faculdade de 
Medicina da 
Universidade de 
São Paulo – USP 

24 R$ 444.439,60 

Caracterização das 
lagoas marginais e 
planícies de inundação 
do alto Rio Grande 
quanto à sua ictiofauna 
e definição de áreas 
prioritárias para a 
conservação da 
diversidade de peixes 

>> Identificar, caracterizar e avaliar 
a dinâmica das lagoas da planície 
de inundação, dos rios Grande, 
Verde, Aiuruoca, e Sapucaí para os 
cenários de cheia e vazante; 

>> Identificar os padrões básicos 
das comunidades de peixes que 
habitam estes ambientes; 

>> Com base nos dados da 
ictiofauna e naqueles obtidos pelo 
sensoriamento remoto, definir as 
áreas prioritárias para a conservação 
da ictiofauna da região. 

Pontifícia 
Universidade 
Católica – PUC/MG 

30 R$ 671.312,64 

Definição de cenários 
de mitigação de 
impactos sobre a saúde 
da população afetada 
por projetos 
hidrelétricos no Brasil 

>> Desenvolver método de 
avaliação de impactos sobre a 
saúde, baseado em Sistemas de 
Informações Geográficas e em 
modelos de análise dinâmica de 
impactos; 

>> Propor diretrizes gerais e 
específicas de estudos, 
planejamento e implementação de 
estratégias de controle e 
prevenção de doenças nas áreas 
de influência de projetos de 
energia elétrica. 

Fundação 
Coordenação de 
Projetos, Pesquisas 
e Estudos 
Tecnológicos – 
COPPETEC / 
Universidade 
Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ 

24 R$ 398.765,00 
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Desenvolvimento de 
métodos que objetivam 
o aumento da eficiência 
reprodutiva de peixes 
nativos criados em 
cativeiro: Piracanjuba, 
Dourado, Curimbatá e 
Piapara 

>> Formar um banco de sêmen de 
espécies ameaçadas de extinção; 

>> Estudar diferentes formas de 
preservar ovos e embriões de 
peixes através da criopreservação. 

Universidade 
Federal de Lavras –
UFLA 

48 R$ 397.540,00 
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Desenvolvimento de 
protocolos de 
certificação sanitária, 
biosegurança e manejo 
sanitário para os 
programas de 
reprodução de peixes 
do sistema FURNAS 

>> Elaborar, a partir dos 
resultados do monitoramento 
sanitário, procedimentos de 
biosegurança para a Estação de 
Hidrobiologia e Piscicultura de 
FURNAS, envolvendo todo o ciclo 
de produção, bem como a 
reposição do plantel de 
reprodutores para cada espécie 
de peixe; 

>> Fornecer à Estação de 
Hidrobiologia e Piscicultura uma 
estrutura permanente e logística 
para o monitoramento sanitário. 

Escola de 
Veterinária – UFMG 
 
Universidade 
Federal de Lavras –  
UFLA 

36 R$ 397.620,00 

Determinação da perda 
de carga provocada 
pela infestação de 
mexilhões-dourados e 
avaliação da eficiência 
de mudanças bruscas 
de temperatura para a 
sua remoção em grades 
e tubulações 

>> Levantamento da perda de 
carga provocada pela infestação 
do mexilhão-dourado;  

>> Avaliação da eficiência de 
mudanças bruscas de temperatura 
para a remoção de mexilhões em 
grades e tubulações. 

Universidade 
Federal de Minas 
Gerais – UFMG 

36 R$ 800.030,00 

Desenvolvimento e 
integração de 
tecnologias para o 
monitoramento e 
controle de plantas 
aquáticas no 
reservatório de Porto 
Colômbia 

>> Caracterizar os ambientes de 
ocorrência das plantas aquáticas; 

>> Estimar a biomassa de plantas 
presentes no reservatório e 
comparar as informações com as 
de outras usinas hidroelétricas em 
que plantas aquáticas causam 
problemas à geração de energia 
elétrica e ao uso múltiplo do 
reservatório. 

Aquaplante 
Comercial Ltda. 
 
Criativa –
Consultoria em 
Matologia e Meio 
Ambiente S/C Ltda. 
 
Faculdade de 
Ciências 
Agronômicas da 
Universidade 
Estadual Paulista –
UNESP 
 
Faculdade de 
Ciências Agrárias e 
Veterinárias 
 
Faculdade de 
Ciências e 
Tecnologia  
 
Fundação de 
Estudos e Pesquisas 
Agrícolas 

24 R$ 707.440,00 

Estudos biológicos e 
ambientais como base à 
prevenção e ao controle 
do mexilhão dourado 
em rios e reservatórios 
brasileiros. 

>> Obter dados que subsidiem a 
elaboração, planejamento, 
validação e acompanhamento de 
métodos de prevenção, controle e 
avaliação do impacto ambiental 
das populações de mexilhão 
dourado em rios e reservatórios 
brasileiros. 

Fundação Luiz 
Englert da 
Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul – 
UFRGS 

 
Universidade 
Federal do Mato 
Grosso 

 
Universidade 
Federal Rural da 
Amazônia 

36 R$ 2.070.881,80 
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Suporte tecnológico (ver págs. 17 a 19 do Relatório da Administração 2010) 
 

Temas de pesquisa – R$ Mil 2010 2009 2008 

Eficiência energética 0 0 75,2 

Fonte renovável ou alternativa 181,0 2.988,0 235,0 

Meio ambiente 2.079,11 10.432,70 2.516,7 

Qualidade e confiabilidade 310,68 0 1.813,6 

Planejamento e operação 191,20 2.412,07 1.309,7 

Supervisão, controle e proteção 89,36 2.779,54 708,7 

Medição 64,94 0 79,8 

Transmissão de dados via rede elétrica 0 0 396,9 

Geração de energia elétrica 1.668,41 3.800,94 327,4 

Pesquisa estratégica 712,69 2.083,60 7.128,9 

Transmissão de energia elétrica 1.686,28 1.025,94 165,3 

Total de investimentos em P&D  7.238,53 25.522,79 14.757,2 

Recursos aplicados em eficiência energética 
sobre total investido em P&D (%) 

0 0 0,5 

Recursos aplicados em fonte renovável ou 
alternativa sobre total investido em P&D (%) 

2,50 11,71 1,6 

Recursos aplicados em meio ambiente sobre 
total investido em P&D (%) 

28,72 40,88 17,0 

Recursos aplicados em qualidade e 
confiabilidade sobre total investido em P&D (%) 

4,30 0 12,3 

Recursos aplicados em planejamento e 
operação sobre total investido em P&D (%) 

2,64 9,45 8,9 

Recursos aplicados em Supervisão, Controle e 
Proteção sobre total investido em P&D (%) 

1,81 10,89 4,8 

Recursos aplicados em medição sobre total 
investido em P&D (%) 

0,90 0 0,5 

Recursos aplicados em transmissão de dados via 
rede elétrica sobre total investido em P&D (%) 

0 0 2,7 

Recursos aplicados em geração de energia 
elétrica sobre total investido em P&D (%) 

23,05 14,89 2,2 

Recursos aplicados em pesquisa estratégica 
sobre total investido em P&D (%) 

9,9 8,16 48,3 

Recursos aplicados em transmissão de energia 
elétrica sobre total investido em P&D (%) 

23,30 4,02 1,1 
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5. Dimensão Ambiental 
 
FURNAS desenvolve várias ações e medidas de cunho ambiental que se refletem em melhorias de 

desempenho de seus empreendimentos de geração e transmissão. Como princípios norteadores 

de sua gestão ambiental, além de cumprir a legislação ambiental pertinente, o que inclui a 

obtenção e renovações periódicas de licenças e autorizações e a realização de auditorias 

compulsórias, a Empresa estabeleceu sua Política Ambiental, complementada pelas políticas de 

Recursos Hídricos, de Recursos Florestais, de Gestão de Resíduos e de Educação Ambiental. Tais 

políticas são integradas às demais políticas corporativas, orientando a Empresa a adequar seus 

processos aos padrões de excelência aplicáveis ao setor elétrico, atuando de forma a evitar danos 

ao meio ambiente, promovendo programas e planos de monitoramento ambiental, além de 

estudos e projetos de sensibilização para o uso racional da energia elétrica e da água, buscando 

envolver seus empregados nas medidas de conservação ambiental. 

 

A atuação de FURNAS está sintonizada à maior conscientização da sociedade brasileira em 

relação aos problemas ambientais e à evolução da legislação nessa área. Sua adesão ao Pacto 

Global, no que concerne às questões ambientais, abrange ações no sentido de cumprir três de 

seus dez princípios (7, 8 e 9): 

 

� Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; 

� Promover a responsabilidade ambiental; 

� Encorajar tecnologias que não agridam o meio ambiente. 

 

Ciente de que as atividades de geração e transmissão de energia elétrica provocam interferências 

ambientais, que variam em intensidade de acordo com as características de cada projeto, a 

Empresa desenvolve vários programas para prevenir, mitigar, controlar ou compensar os efeitos 

causados por suas atividades e preservar a biodiversidade dos ecossistemas em suas áreas de 

atuação, incluindo as etapas de planejamento, projeto, construção e operação de seus 

empreendimentos. 
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Além disso, a Empresa adota uma série de ações para aprimorar suas práticas nessa área e 

garantir a transparência no relacionamento com seus públicos, tais como:  

 

� Divulgar as informações ambientais associadas aos seus empreendimentos; 

� Dialogar com empregados, comunidades e demais partes interessadas, buscando soluções 

participativas. 

� Realizar treinamentos e ações de educação ambiental. 

� Aperfeiçoar processos e incorporar novas tecnologias, visando à melhoria contínua do 

desempenho ambiental. 

� Racionalizar o uso de recursos naturais e promover o combate ao desperdício de energia 

elétrica. 

 

 

Políticas para a sustentabilidade no âmbito da Dimensão Ambiental 

 
>> Política ambiental 

A política ambiental de FURNAS é baseada nos seguintes princípios: 

 

� Integração da Política Ambiental às demais Políticas da Empresa. 

� Incorporação da componente ambiental às etapas de planejamento, projeto, construção e 

operação de seus empreendimentos. 

� Atendimento à legislação ambiental e aos compromissos ambientais assumidos. 

� Tornar públicas as informações ambientais associadas a seus empreendimentos. 

� Diálogo com empregados, comunidades e demais partes interessadas, tendo em vista a troca 

de informações e a busca de soluções participativas. 

� Promoção de treinamento e participação em ações de educação ambiental, no que se refere 

às atividades da Empresa. 

� Aperfeiçoamento de processos e incorporação de novas tecnologias visando à melhoria 

contínua do desempenho ambiental. 

� Racionalização do uso de recursos naturais e combate ao desperdício de energia elétrica. 
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>> Política de Recursos Hídricos 

A Política de Recursos Hídricos de FURNAS é norteada pelos seguintes princípios: 

 

� Integrar esta política à Política Nacional de Recursos Hídricos e às demais Políticas da 

Companhia. 

� Promover a integração com as comunidades, associações e demais partes interessadas 

visando à troca de informações que auxiliem a implementação da Política de Recursos 

Hídricos, de forma participativa. 

� Atuar em articulação com os órgãos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos e com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, visando atenuar os efeitos 

adversos de eventos hidrológicos críticos sobre as populações situadas em locais que sofram 

influência dos empreendimentos da Companhia. 

� Promover o uso racional da água, de forma a assegurar o atendimento ao mercado de 

energia elétrica sob responsabilidade de FURNAS, considerando seus usos múltiplos. 

� Acompanhar o comportamento limnológico e da qualidade da água dos reservatórios das 

usinas da Companhia e dos demais corpos hídricos utilizados em seus empreendimentos, 

propondo medidas para prevenir e mitigar eventuais impactos nos recursos aquáticos, junto 

aos órgãos ambientais competentes, quando pertinentes. 

� Atuar na gestão dos recursos hídricos das bacias hidrográficas onde estão localizados seus 

empreendimentos. 

� Promover a capacitação dos empregados de FURNAS, visando aprimorar o conhecimento 

sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, bem como a sua representação em fóruns de recursos hídricos. 

� Aplicar os princípios desta Política às etapas de planejamento, projeto, construção e 

operação de seus empreendimentos. 
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>> Política de Recursos Florestais 

A Política de Recursos Florestais de FURNAS é orientada pelos seguintes princípios: 

 

� Integrar esta política às demais Políticas da Companhia, em especial à Política Ambiental. 

� Atender à legislação pertinente, às normas internas da Companhia e aos compromissos 

ambientais assumidos, bem como acompanhar a evolução de questões referentes às 

políticas florestais junto às entidades do setor elétrico e aos órgãos governamentais. 

� Promover a valoração dos recursos florestais através de eventos, treinamento e capacitação 

das pessoas envolvidas na atividade-fim da Companhia. 

� Planejar e gerenciar as atividades de manejo, tais como o controle e a supressão de 

vegetação, e de conservação de recursos florestais, de forma integrada, participativa e com 

ações descentralizadas, visando o uso eficiente e melhor aproveitamento desses recursos e a 

minimização das interferências ambientais. 

� Estabelecer, implementar, avaliar e monitorar sistemas, planos, programas, processos e 

normas de gestão de recursos florestais da Companhia. 

� Estimular o uso de modelos de certificação relacionados com o manejo e a conservação dos 

recursos florestais. 

� Promover a conservação dos recursos florestais através da revegetação, reflorestamento e 

recomposição de vegetação nas áreas de propriedades de FURNAS para as quais não haja 

planos de utilização ou expansão, visando à proteção dos empreendimentos da Companhia, à 

melhoria da condição humana e à manutenção da biodiversidade. 

� Incentivar e apoiar programas ou projetos de conservação dos recursos florestais em áreas 

adjacentes aos empreendimentos de FURNAS. 

� Promover ações de conservação genética dos recursos florestais, com especial interesse nas 

espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção ou com potencial econômico, visando à 

obtenção de matrizes para a produção de mudas ou para intercâmbio com outras 

instituições e à manutenção da representatividade da biodiversidade na área de seus 

empreendimentos. 

 

 

 

 



Eletrobras Furnas 
 

 89 

>> Política de Gestão de Resíduos 

A Política de Gestão de Resíduos é orientada pelos seguintes princípios: 

 

� Promover e viabilizar ações de gestão de resíduos de forma integrada na Companhia 

estimulando a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, de acordo com 

a legislação vigente; 

� Controlar sistematicamente a geração, coleta, segregação, estocagem, transporte, 

processamento, tratamento, recuperação e destinação final dos resíduos gerados na 

Companhia; 

� Buscar fornecedores e prestadores de serviço que utilizem tecnologia ambientalmente 

correta, bem como a aquisição de produtos ou materiais que causem o menor impacto 

ambiental; 

� Oferecer treinamento e condições de segurança, de proteção e de preservação da saúde dos 

profissionais que atuam no manejo dos resíduos; 

� Promover de forma continuada a educação ambiental e buscar a conscientização de seus 

colaboradores para o assunto gestão de resíduos; 

� Preservar a imagem de FURNAS como uma empresa social e ambientalmente responsável, 

no que se refere à questão da gestão de resíduos junto às comunidades locais onde a 

Companhia possua instalações, aos órgãos ambientais e outras partes interessadas; e  

� Estabelecer, implementar, avaliar e monitorar sistemas, planos, programas, projetos e 

processos que contemplem a baixa geração de resíduos, bem como atos normativos sobre o 

assunto em FURNAS, em consonância com a Política Ambiental e com as demais políticas da 

Companhia. 

 

>> Política de Educação Ambiental 

A Política de Educação Ambiental é orientada pelos seguintes princípios: 

 

� Promover a implantação de um processo de Educação Ambiental na Companhia, 

assegurando sua continuidade e avaliando, sistematicamente, o impacto das ações de 

desenvolvimento tanto internas quanto externas; 

� Compreender a concepção de ambiente, considerando as relações de interdependência entre 

o meio ecológico, o socioeconômico e o cultural, visando promover sua sustentabilidade; 
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� Assegurar que o diálogo e a cooperação entre culturas, saberes populares e científicos sejam 

agentes motivadores para a construção do conhecimento; 

� Estimular a adoção de análise crítica na compreensão dos processos históricos de geração, de 

transmissão e de formas de uso de energia, considerando suas implicações para a vida em 

sociedade e para o meio ambiente; 

� Fomentar a participação das diversas áreas da Companhia na elaboração das ações voltadas 

à prevenção e à solução de problemas ambientais; e 

� Promover o desenvolvimento de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências individuais e coletivas voltadas para a conservação de recursos naturais e 

melhoria da qualidade de vida, com justiça social e responsabilidade ambiental. 

 

 

Geração de energia elétrica 

 
A energia produzida por FURNAS é, na sua quase totalidade de origem hídrica, o que significa que 

utiliza basicamente um recurso renovável como insumo para geração de energia elétrica, 

conforme demonstrado pela tabela a seguir. 

 

Energia produzida por FURNAS 

 2010 2009 2008 

Geração Hidráulica (%) 99,9 100,0 99,5 

Geração Térmica (%) 0,1 0,0 0,5 

Total (%) 100,0 100,0 100,0 
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Geração hidráulica 

  
Em 2010, os volumes de água, fonte primária utilizada na geração hidráulica do Sistema FURNAS, 

podem ser assim discriminados por usina: 

 

Usina hidrelétrica Volume 
turbinado (km³) 

Energia gerada  

(GWh) 

Furnas 28,44 6.183 

Mascarenhas de Moraes 30,11 5.251 

Luiz Carlos Barreto 31,07 3.112 

Porto Colômbia 37,08 2.073 

Marimbondo  57,02 7.580 

Corumbá 9,26 1.581 

Itumbiara 46,42 8.352 

Funil 8,50 1.265 

Serra da Mesa * 22,73 680 

Manso *  4,80 6.367 

Peixe Angical * 40,55 2.600 

* Propriedade compartilhada. 

 

 

Geração térmica 

 
Para a geração das Usinas Termelétricas – UTE Campos e Santa Cruz são utilizados óleo diesel 

especial e óleo combustível B1, cujo consumo em 2010 encontra-se abaixo discriminado: 

 

Combustível principal Combustível secundário UTE 

Tipo Consumo Tipo Consumo 

Energia 
gerada (MWh) 

Santa Cruz 
(UG11 e UG21)* 

Óleo diesel 
especial 

1.042.094 l -----------
----------- 

-----------
----------- 

Santa Cruz Óleo combustível 
B1 

0 t Óleo diesel 29.117 l 

3.299 

Campos Óleo combustível 
B1 

0 t Óleo diesel 0 l 0 

* Unidades novas, projetadas para operação em ciclo combinado, a partir da disponibilidade de gás natural; 
em 2010 estas unidades operaram em ciclo aberto, com óleo diesel especial. 
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Fontes alternativas de energia 

 
A despeito de possuir uma matriz energética extremamente favorável em termos da origem dos 

recursos naturais, FURNAS, consciente dos grandes desafios impostos pelas mudanças climáticas 

e alinhada com o conceito de sustentabilidade, tem investido no desenvolvimento de projetos de 

fontes alternativas de energia.  

 

O consórcio formado por FURNAS, Eletronorte e J. Malucelli sagrou-se vitorioso no leilão de 

energia reserva 2009, com três parques eólicos, Rei dos Ventos 1 e 3 e Miassaba 1, todos no Rio 

Grande do Norte. Durante 2010, foram iniciadas as atividades necessárias para a instalação 

desses três parques. As obras deverão ser iniciadas em 2011, com término previsto para 2012. 

 

Em 2010, foram também iniciados estudos para a implantação de um parque solar de baixa 

capacidade instalada, no qual serão usados coletores com as diferentes tecnologias disponíveis 

no mercado, de forma a comparar desempenhos. A partir dos resultados obtidos, poderão ser 

definidos os futuros investimentos em tecnologias para energia solar. 

 

 

Sistemas de controle da conformidade ambiental 

 
O Sistema de Acompanhamento de Licenciamento Ambiental – SALA, em operação desde 2005, 

permite a consulta das informações sobre as licenças ambientais de usinas, subestações e linhas 

de transmissão por qualquer empregado de FURNAS, através do FURNASNet. O sistema facilita o 

controle dos processos de concessão e renovação das licenças, pois alerta para o prazo de 

apresentação dos documentos aos órgãos ambientais, sendo fundamental para as áreas regionais 

da Empresa que lidam diretamente com a fiscalização ambiental. A Empresa também 

disponibiliza o acesso à legislação ambiental pertinente aos seus processos produtivos. Esse 

projeto foi implantado em 17 unidades operacionais, abrangendo usinas hidrelétricas, usinas 

termelétricas e subestações localizadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Espírito Santo, Goiás e Distrito Federal. Além disso, FURNAS está implementando um sistema 

equivalente ao SALA, visando o monitoramento e controle das emissões das outorgas de direito 

de uso dos recursos hídricos de seus empreendimentos. 
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Licenciamento ambiental 
 

Em 2010, FURNAS obteve as seguintes licenças: 
 

� Licença Prévia:  

LT 138 kV Anta-Simplício-Rocha Leão (Ampla);   

� Licença de Instalação: 

LT 138 kV Anta-Simplício-Rocha Leão (Ampla); 

LT 345kV Tijuco Preto-Itapeti    

� Licença de Operação:  

LT 345kV Furnas-Pimenta 2 e  

LT 345kV Macaé-Campos 3;  

� Renovação de Licença de Operação:  

SE Viana. 
 

Além das licenças ambientais supracitadas, foram obtidas certidões que atestam a 

inexigibilidade de licença de operação, regularizando o licenciamento ambiental, de diversas 

linhas de transmissão no Estado do Rio de Janeiro, a saber:  

 

� LT 138 kV Campos – Macaé II;  

� LT 138 kV Campos (Usina) – Campos (SE) 1; 

� LT 138 kV Campos (Usina) – Campos (SE) 2;  

� LT 138 kV Imbariê – São José 1;  

� LT 138 kV Imbariê – São José 2;  

� LT 138 kV Jacarepaguá – Ari Franco;  

� LT 138 kV Jacarepaguá – Palmares;  

� LT 138 kV Jacarepaguá – Zin;  

� LT 138 kV Jacuacanga – Brisamar;  

� LT 138 kV Muriqui – Angra (CERJ);  

� LT 138 kV Muriqui – Brisamar;  

� LT 138 kV Palmares – Mato Alto;  

� LT 138 kV Santa Cruz – Brisamar 1;  

� LT 138 kV Santa Cruz – Palmares 2;  

� LT 138 kV Santa Cruz – Zin – Ari Franco;  

� LT 138 kV Santa Cruz – Jacarepaguá;  

� LT 345 kV Adrianópolis – Jacarepaguá 2 e  

� LT 345 kV Campos – Macaé 1.  
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Gestão da biodiversidade  

 
>> Investimento em Unidades de Conservação e outras áreas protegidas 

A legislação ambiental brasileira relativa à compensação ambiental de empreendimentos está 

em vigor desde 1987. FURNAS foi uma das empresas pioneiras no seu cumprimento, quando da 

implantação das usinas hidrelétricas Serra da Mesa e Corumbá, cuja construção iniciou-se em 

meados da década de 1980. Desde então, a Empresa tem investido na consolidação de unidades 

de conservação instituídas pelo Poder Público, tais como: parques nacionais, estaduais e 

municipais, reservas biológicas, estações ecológicas e áreas de proteção ambiental, bem como em 

reservas indígenas, como compensação pela implantação de seus empreendimentos. 

 

Unidade de Conservação / Terra indígena Localização Órgão gestor Área (ha) 

Área de Proteção Ambiental Cabeceiras do Rio 
Cuiabá 

MT SEMA 473.411 

Área de Proteção Ambiental Foz do Rio Santa 
Teresa  

TO NATURATINS 50.000  

Área de Proteção Ambiental Ilha do Bananal / 
Cantão 

TO NATURATINS 16.780 

Área de Relevante Interesse Ecológico Floresta 
da Cicuta 

RJ ICMBio 131 

Estação Ecológica Itaberá SP IF/SP 180 

Estação Ecológica Itapeva SP IF/SP 106 

Floresta Nacional Mário Xavier RJ ICMBio 493 

Parque Ecológico do Guará DF SEMARH 310 

Parque Ecológico JK GO SEMARH 2.311 

  Parque Ecológico Municipal Fazenda Atalaia RJ Semma (Secretaria 
Municipal de Meio 

Ambiente de Macaé) 

235 

Parque Ecológico Olhos D'Água DF SEMARH 16 

Parque Estadual Águas do Cuiabá  MT SEMA 10.600 

Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco GO SEMARH 3.100 

Parque Estadual da Gruta da Lagoa Azul MT SEMA 12.512 

Parque Estadual da Serra do Mar SP IF/SP 315.000 

Parque Estadual de Paraúna GO SEMARH 3.250 

Parque Estadual do Jurupará SP IF/SP 26.250 
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Parque Estadual Massairo Okamura MT SEMA 5.375 

Parque Estadual Pirineus GO SEMARH 2.833 

Parque Estadual São Camilo PR IAP 385 

Parque Estadual Serra de Caldas Novas GO SEMARH 12.300 

Parque Estadual Terra Ronca GO SEMARH 50.000 

Parque Municipal Curió de Paracambi RJ Prefeitura Municipal     
de Paracambi 1.100 

Parque Municipal da Cratera da Colônia  SP SVMA / SP 53 

Parque Nacional da Chapada dos Guimarães MT SEMA 251.847 

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros GO ICMBio 61.000 

Parque Nacional da Serra da Bocaína SP / RJ ICMBio 134.000 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos RJ ICMBio 20.024 

Parque Nacional de Itatiaia MG / RJ / SP ICMBio 30.000 

Parque Natural Municipal Fazenda Sta. Cecília 
do Ingá 

RJ Prefeitura Municipal     
de Volta Redonda 211 

Parque Natural Rota das Garças ES Prefeitura Municipal     
de Viana 20,1 

Reserva Biológica de Poço das Antas RJ ICMBio 5.000 

Reserva Biológica do Tinguá RJ ICMBio 26.000 

Reserva Biológica União RJ ICMBio 2.923 

Terra Indígena Avá-Canoeiro GO FUNAI 38.000 

Terra Indígena Barragem SP FUNAI 26,30 

Terra Indígena Krukutu SP FUNAI 25,88 

Terra Indígena Jaraguá SP FUNAI 1,75 

 

Trata-se de expressivo investimento para a conservação da biodiversidade dos ecossistemas 

brasileiros, nos quais a Empresa tem atuado (Mata Atlântica e Cerrado), cobrindo uma área de 

mais de 1.550 mil hectares (ha).  

 

Acumulado até o ano Área protegida (ha) 

2008 1.527.628 

2009 1.527.628 

2010 1.555.810 
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Programas ambientais 

 
>> Conservação e monitoramento da flora 

� UHE Simplício 

O Programa de Conservação da Flora e Recomposição da Vegetação da UHE Simplício 

contemplou o levantamento das espécies da flora que ocorrem na área de influência do 

empreendimento e o salvamento de espécimes. Será também executado o plantio de mais de 

1.750 ha na área entorno dos reservatórios do empreendimento, considerada área de 

preservação permanente. Desse total, cerca de 70 ha já se encontram em processo de 

recuperação, sendo aproximadamente 18 ha constituídos por ilhas de regeneração natural. 

Para executar o referido plantio, FURNAS construiu um viveiro florestal com capacidade de 

produzir aproximadamente 100 mil mudas de espécies de Mata Atlântica, por ano. Estas 

mudas, em grande parte são produzidas de sementes oriundas de árvores da região, 

promovendo assim manutenção da variabilidade genética da flora desta local. 

 

� UHE Batalha 

Na UHE Batalha estão sendo implantados três programas de flora: 

 

� Programa de Conservação da Flora 

O Programa de Conservação da Flora da UHE Batalha está subdividido em dois 

subprogramas: o de Resgate de Material Vegetal (com resgate de germoplasma do canteiro 

de obras em 2009 e início do resgate e amostragem do componente herbáceo-arbustivo do 

reservatório em 2010) e o de Reflorestamento das Áreas Marginais Prioritárias, iniciado em 

2010. Está prevista a produção de 354 mil mudas no período 2010/2011.   

 

� Programa de Monitoramento de Flora 

Iniciado em 2010. 

 

� Programa de Limpeza Seletiva da Bacia de Acumulação em Áreas Recomendadas 

Em 2010, foi elaborado um folder explicativo sobre este programa. Em 2011, terão início as 

atividades de limpeza, após a obtenção da Autorização de Supressão da Vegetação.  
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O viveiro para a produção de mudas nativas do cerrado, instalado no Centro Integrado de 

Educação Ambiental – CIEA, no canteiro de obras, fornece mudas para a restauração das áreas 

degradadas, serve de apoio às atividades de educação ambiental e armazena amostras das 

espécies encontradas no resgate de germoplasma e desmatamento. Foram semeados mais de 

35 mil saquinhos, com sementes de espécies nativas do cerrado, mais precisamente da região 

de entorno da usina. Em todas as áreas do Canteiro de Obras foram instalados os sistemas de 

drenagem e realizada hidrossemeadura nos taludes, e em alguns deles foram plantadas 

mudas de espécies nativas, como nos taludes dos alojamentos, do reservatório de água 

potável, escritório central, rodoviária e escritórios de campo, totalizando 839 mudas. 

 

� Viveiros de Mudas 

Além do viveiro da UHE Batalha, FURNAS opera outros seis viveiros de mudas voltados à 

conservação das espécies nativas dos biomas nos quais atua. A capacidade total de 

produção anual dos sete viveiros é de cerca de 600 mil mudas. A tabela a seguir apresenta a 

produção dos viveiros nos últimos três anos. 

 

Empreendimento Mudas produzidas 

 2008 2009 2010 

UHE Furnas 65.405 29.765 80.034 

UHE Luiz C.B. de Carvalho 64.644 45.382 41.098 

UHE Marimbondo 53.036 56.111 50.858 

UHE Itumbiara 34.664 93.725 291.540 

UHE Funil   17.350 

UHE Batalha    35.414 

UHE Simplício   27.227 

 

>> Resgate e Monitoramento da Fauna 

� UHE Simplício 

O Programa de Resgate e Monitoramento da Fauna realiza o acompanhamento das atividades de 

supressão de vegetação, assegurando a fuga espontânea da fauna que habita as áreas a serem 

desmatadas, além de realizar o monitoramento na área de influência do empreendimento. Ao 

longo dos dois anos de execução do programa foram realizadas 17 campanhas de campo, tendo 

sido registradas 396 espécies (41 de anfíbios, 25 de répteis, 62 de mamíferos e 268 de aves). Desse 

total, 17 estão descritas em listas de espécies ameaçadas de extinção, seja local, nacional ou global, 

das quais uma é de réptil, nove são de mamíferos e sete são de aves. 
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>> Conservação e Monitoramento da Ictiofauna  

Nas usinas hidrelétricas, FURNAS realiza o monitoramento da ictiofauna (peixes) sob dois 

enfoques. O primeiro verifica a eficácia dos peixamentos realizados pela Estação de Hidrobiologia 

e Piscicultura de FURNAS nos reservatórios dos rios Grande e Paranaíba: Usinas Hidrelétricas de 

Furnas, Mascarenhas de Morais, Luiz Carlos Barreto de Carvalho, Porto Colômbia, Marimbondo e 

Itumbiara. Para os peixamentos, são produzidos alevinos de espécies nativas da bacia onde 

foram formados esses reservatórios, destacando-se entre elas o dourado, o curimbatá, o pacu 

caranha, o piau, a piapara, a piracanjuba, o jaú, o pintado e o trairão. Em 2010, foram produzidos 

aproximadamente 267 mil alevinos.  

 

A fim de verificar, a médio e longo prazos, a eficácia dos peixamentos realizados desde 1976, são 

desenvolvidos estudos envolvendo, entre outros aspectos, a composição, a distribuição e a 

biologia das principais espécies desses reservatórios. 

 

O segundo enfoque do monitoramento da ictiofauna refere-se aos novos empreendimentos da 

Empresa cujas áreas de influência são investigadas antes, durante e após a formação dos 

reservatórios. Esses programas, além de acompanharem as alterações na composição e estrutura 

das comunidades de peixes, visam, também, localizar e avaliar a importância das áreas de 

desova, crescimento e berçário; avaliar a influência da implantação e operação dessas usinas 

sobre o ciclo de vida das principais espécies da região, e propor as medidas mais indicadas para a 

manutenção da diversidade ictiofaunística e dos recursos pesqueiros. 

 

� UHE Simplício 

O Programa de Conservação e Monitoramento da Ictiofauna da UHE Simplício já promoveu o 

resgate de cerca de 8.824 peixes de 43 espécies. Foram realizadas 10 campanhas, nas quais se 

registrou a ocorrência de 88 espécies de peixes na área de influência do empreendimento. O 

Programa também prevê a implantação de um sistema de transposição de peixes na barragem 

de Anta, que permitirá a migração dos peixes rio acima, durante o período reprodutivo. 

 

>> Proteção à ictiofauna 

FURNAS vem estudando e implementando mecanismos e procedimentos alternativos para 

proteger os peixes, evitando que os mesmos alcancem o tubo de sucção das máquinas quando 

atraídos pelo fluxo d'água. 
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Dentre as medidas, destacam-se: 

 

� O uso de sistemas de proteção e direcionamento de peixes; 

� Instruções operativas para reduzir o número de peixes junto às turbinas; 

� Resgate de peixes nas máquinas durante as paradas de máquinas; 

� Melhorias operacionais e estruturais; e 

� Soluções de engenharia para os novos projetos. 

 

>> Monitoramento limnológico e da qualidade da água dos reservatórios 

FURNAS, com mais de 90% de sua geração originada de hidrelétricas, possui uma área de atuação 

de dimensões continentais, da Região Sudeste até a Amazônia, envolvendo alguns dos principais 

rios do país. A Empresa monitora 10 reservatórios em operação e 2 em construção, configurando 

uma área total de cerca de 5.500 km² (mais de 500 mil campos de futebol), e um volume total de 

cerca de 130 km³ (cerca de 70 vezes o volume da baía de Guanabara). A crescente demanda por 

recursos hídricos confere às empresas do setor elétrico um papel relevante no gerenciamento dos 

usos múltiplos de seus reservatórios, como também das respectivas bacias de drenagem como 

unidade de gestão ambiental. Portanto, mais do que uma responsabilidade, a água é um 

importante patrimônio de FURNAS. Para zelar por este grande patrimônio, FURNAS 

implementou o mais abrangente programa de monitoramento de qualidade da água do Setor 

Elétrico, denominado Sistema de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água – SMLQA. 

O SMLQA já foi reconhecido em diversos congressos científicos da área, e permite que FURNAS 

possua informações atualizadas e detalhadas de todos os seus reservatórios, sendo assim uma 

importante ferramenta da gestão ambiental da Empresa. 
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Monitoramento limnológico e de qualidade da água 

Empreendimento Área (km²) Geração (MW) 
Pontos de 

amostragem 
Periodicidade 

Furnas 1.440 1.216 37 Trimestral 

Mascarenhas de Moraes 250 476 10 Trimestral 

L.C.B. de Carvalho 47 1.050 8 Trimestral 

Porto Colômbia 143 320 10 Trimestral 

Marimbondo 438 1.440 14 Trimestral 

Funil 40 216 13 Trimestral 

Itumbiara 778 2.082 17 Trimestral 

Corumbá 65 375 13 Trimestral 

Serra da Mesa 1.784 1.275 19 Trimestral 

Manso 427 212 24 Bimestral 

Em construção  

Simplício 12 333 25 Bimestral 

Batalha 138 52 13 Bimestral 

 

 

Recuperação de áreas degradadas 

 
Em 2010, o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD foi executado nos seguintes 

empreendimentos que se encontram em fase de implantação: 

 

� UHE Batalha: foram recuperados cerca de oito ha do canteiro de obras, o que corresponde a 

aproximadamente 20% da área total do canteiro a ser recuperada.  

� UHE Simplício: foram recuperados 130 ha, o que corresponde a quase 60% da área total a ser 

recuperada. 

 

Quanto às usinas hidrelétricas em operação, deu-se continuidade às ações de recuperação em 

áreas remanescentes das UHE Furnas, Luiz Carlos Barreto de Carvalho, Marimbondo, 

Mascarenhas de Moraes, Itumbiara, Porto Colômbia e Corumbá. 
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Educação ambiental 
 

FURNAS desenvolve uma série de atividades de educação ambiental voltadas aos públicos, 

interno e externo. No âmbito externo à Empresa, essas atividades estão usualmente associadas 

aos programas de educação ambiental, desenvolvidos para os empreendimentos em construção 

ou em processo de licenciamento ambiental e ao programa de conservação de energia. 

Geralmente, são desenvolvidos por meio de parcerias com as secretarias estaduais e municipais 

de educação e organizações não governamentais e têm como pressuposto o desenvolvimento de 

processos de ensino e aprendizagem que atendam à Política Nacional de Educação Ambiental. Os 

programas são concebidos e conduzidos com a participação comunitária, garantindo, dessa 

forma, a mobilização e a capacitação de seu público alvo: a população afetada direta e 

indiretamente pelo empreendimento e os trabalhadores envolvidos com a sua construção. 

 

Os programas de educação ambiental associados a empreendimentos em construção ou em 

processo de licenciamento, desenvolvidos em 2010, são apresentados a seguir. 

 

>> Programas de educação ambiental associados aos processos de licenciamento 

� UHE Itumbiara  

Em 2010, o “Projeto Horizontes: Educação Ambiental, Diálogo e Desenvolvimento” recebeu o 

troféu de Melhor Trabalho em Educação Ambiental durante o 5º Prêmio Brasil de Meio 

Ambiente promovido pelo Jornal do Brasil, revista JB Ecológico e Gazeta Mercantil. 

 

O “Projeto Horizontes”, assim denominado por ser desenvolvido em uma base de construção 

coletiva, teve sua origem no atendimento a uma condicionante da licença de operação da UHE 

Itumbiara.  

 

O trabalho consistiu na realização de cursos de capacitação de 40 horas sobre os temas: água, 

lixo, saúde, desenvolvimento, solo, segurança alimentar, recursos locais, biodiversidade, 

unidades de conservação, e “horizontes”. Este último módulo pretendia traçar recomendações 

para o município, integrando todos os temas trabalhados.  
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Os encontros foram realizados em duas etapas. A primeira, de setembro a dezembro de 2009, 

contemplando oito turmas nos municípios de Araguari, Araporã, Itumbiara (2 turmas), Água 

Limpa, Marzagão, Buriti Alegre e Anhanguera. A segunda fase ocorreu de janeiro a maio de 

2010 contemplando sete turmas nos municípios de Cumari, Goiandira, Catalão, Nova Aurora, 

Caldas Novas, Tupaciguara e Ubelândia. 

 

O público participante era formado por professores da rede pública e particular, profissionais 

de saúde e meio ambiente, líderes comunitários, estudantes universitários, carteiros, 

comerciantes, guardas municipais, policiais rodoviários, entre outros e por formadores de 

opinião, como jornalistas e radialistas. 

 

� Participantes efetivos*: 672  

� Participantes certificados**: 378  

*Aqueles que compareceram ao menos em dois encontros temáticos.  

** Aqueles que compareceram ao menos em seis dos dez encontros temáticos. 

 

O “Projeto Horizontes” foi selecionado para servir de estudo de caso no “Diplomado en 

Gestión Estratégica de la Responsabilidad Social Empresarial”, organizado pelo “Centro 

Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas” – 

em outubro de 2010. 

 

� UHE Simplício 

Nos quatro municípios da área de influência do empreendimento, Além Paraíba, Chiador, 

Sapucaia e Três Rios, vêm sendo desenvolvidas diversas atividades voltadas principalmente 

para educadores, alunos e público interno. Para o planejamento das ações e definição do 

conteúdo programático e da abordagem pedagógica, realizam-se reuniões periódicas com as 

secretarias de educação e lideranças locais. Cursos sobre gestão ambiental, qualidade da 

água, oficinas temáticas, visitas guiadas e comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente 

fazem parte das atividades planejadas para a Comunidade. Em 2010, dezenove eventos que 

tiveram como temas a produção de papel reciclado e sabão ecológico, aproveitamento de 

garrafas PET e “contação de estórias” contaram com a participação de mais de 1.200 pessoas. 
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� UHE Batalha 

O programa de educação ambiental da UHE Batalha promove cursos de capacitação para 80 

professores da rede pública estadual e municipal de Cristalina (GO) e Paracatu (MG). Os temas 

abordados são: saneamento ambiental, resíduos sólidos, biodiversidade, uso e ocupação do 

solo e cultura e sociedade. 

 

No município de Paracatu, a Empresa estabeleceu parceria com as secretarias de Educação, 

Meio Ambiente, Saúde, Cultura e Turismo para a elaboração de um Programa Integrado de 

Educação Ambiental para a comunidade escolar, envolvendo os projetos desenvolvidos pelas 

várias pastas, de forma a otimizar a execução dos mesmos. Pretende-se assim perenizar a 

educação ambiental no município, com a otimização de recursos investidos por FURNAS.  

     

São oferecidos, também, cursos de capacitação nos assentamentos rurais afetados pelo 

empreendimento. O objetivo desta atividade é fomentar o associativismo e 

empreendedorismo a partir das potencialidades locais. Para isso, são fornecidas informações 

sobre os produtos com potencial de comercialização, para que se possa agregar mais valor ao 

que é produzido nos assentamentos. Em média, os cursos de capacitação podem atender até 

100 assentados.  

 

Para o público escolar, são desenvolvidas palestras de sensibilização ambiental, abordando 

aspectos sobre o empreendimento, tipos de geração de energia elétrica, importância da água 

e seus diversos usos, preservação de mananciais hídricos e encaminhamento dos resíduos 

sólidos (coleta seletiva).  

 

A relação com as comunidades escolares de Paracatu e Cristalina é enriquecida por meio de 

visitas guiadas ao canteiro de obras e ao Centro Integrado de Educação Ambiental – CIEA, onde 

são realizadas oficinas de sustentabilidade e palestras sobre os aspectos técnicos da construção 

de usinas hidrelétricas e formas alternativas de energia. 

 

Até dezembro de 2010, 1.700 pessoas, entre gestores educacionais, professores e alunos 

passaram pelas atividades oferecidas pelo CIEA Batalha. Total de pessoas atendidas pelo 

programa: 3.080. 

 

Esse programa recebeu o 8º Prêmio CREA Goiás de Meio Ambiente, realizado em 2009, na 

modalidade Educação Ambiental. 
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� Público interno 

As atividades de educação ambiental para público interno envolvem tanto os 

empregados de FURNAS como os terceirizados. Especial atenção é dada à capacitação do 

pessoal vinculado diretamente à implantação de novos empreendimentos, lotado no 

canteiro de obras ou nos escritórios regionais. Nas palestras educativas busca-se elucidar 

questões referentes aos manuais ou códigos de conduta do trabalhador, à coleta seletiva, 

à segurança, à qualidade de vida e divulgar conceitos de respeito ao meio ambiente. O 

material pedagógico inclui, além dos códigos ou manuais, cartilhas e folders, entre outros 

tipos de informe. Na UHE Batalha, além dos Diálogos Diários de Excelência, foram 

realizadas oficinas e sketches teatrais nos quais o código do trabalhador é apresentado de 

forma lúdica e participativa, atendendo os quase 1.200 operários no pico da obra. 

 

>> Ciclo de Palestras 

O Ciclo de Palestras visa à conscientização e disseminação de temas ambientais e boas práticas 

junto às áreas operacionais da Empresa. São realizadas também palestras em eventos, tais como 

a Semana Interna de Saúde, Segurança e Meio Ambiente – SISSMA e a Semana Interna de 

Prevenção – SIPAT. 

 

Em abril de 2010 foi realizado o 1º Fórum Ambiental em Goiânia, que contou com a presença de 

80 empregados e palestrantes de diversas áreas da Empresa e de outras instituições. 

 

Em agosto de 2010 foi realizado o 2º Fórum Ambiental, em Minas Gerais, com o objetivo de 

apresentar e debater temas ambientais, com ênfase no atendimento à legislação ambiental e nas 

ações integradas desenvolvidas pela área de meio ambiente e pelas áreas operacionais. O evento 

contou com a participação de 69 pessoas. 

 

 2010 2009 2008 

Número de empregados treinados nos programas 
de educação ambiental 

149 307 286 
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>> Semana do Meio Ambiente 

Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), FURNAS realizou, no ano de 2010, 

uma semana com atividades educativas, tais como, exposição “Vamos mudar esse clima?”, uma 

feira com trabalhos das artesãs do Programa de Educação Ambiental da UHE Simplício e do 

projeto Gente de Fibra de Casimiro de Abreu (RJ), além de atividades de perguntas e respostas 

envolvendo os empregados e oferecendo premiações, como viagem para Porto Velho, permitindo 

que o vencedor conhecesse as obras da UHE Santo Antonio. 

 

>> Projeto de recuperação ambiental e subsistência nas comunidades Guarani do 

......município de São Paulo 

O Projeto de Recuperação Ambiental e Subsistência – PRAS nas Comunidades Indígenas Guarani 

no município de São Paulo, desenvolvido em parceria com a FUNAI, desde 2004, em virtude da 

implantação da LT 750 kV Itaberá-Tijuco Preto III. 

  

Desde então, 246 famílias foram atendidas com atividades desenvolvidas nos quintais familiares 

e áreas comunitárias. Nos quintais, foram implantadas hortas, pomares, orquidários, viveiros de 

plantas ornamentais, galinheiros, roças e realizadas atividades de paisagismo no entorno das 

casas, enquanto que nas áreas comunitárias investiu-se na formação de sistemas agroflorestais. 

 

Para o desenvolvimento desse projeto, foi necessária a participação das comunidades indígenas, 

respeitando seus princípios de autoridade e decisão e garantindo a utilização de seus 

conhecimentos tradicionais, como por exemplo, as técnicas de manejo. Por sua vez, FURNAS 

realizou o acompanhamento técnico, por meio de um engenheiro agrônomo, um biólogo e um 

antropólogo, além de fornecer todos os equipamentos, materiais, adubos e plantas necessários 

para a execução dos trabalhos. 

 

Durante a realização do projeto, verificou-se uma melhoria contínua na qualidade de vida desses 

indígenas, segundo os relatos dos médicos que atuam na aldeia. Foi registrada ainda uma 

significativa redução no índice de desnutrição entre as crianças, devido ao enriquecimento da 

sua dieta alimentar com verduras e frutas das hortas e pomares implantados pelo projeto. 

 

Esse projeto foi vencedor do Prêmio Von Martius de Sustentabilidade, na Categoria Humanidade 

2009, oferecido pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. 
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Saúde 

 
Os programas de saúde pública desenvolvidos por FURNAS para os novos empreendimentos 

seguem usualmente duas vertentes. A primeira refere-se à vigilância epidemiológica, prevenção 

e controle de doenças, educação em saúde e controle de vetores e a segunda está voltada à saúde 

e segurança da população diretamente vinculada à obra. Em 2010, foram desenvolvidas ações 

nos empreendimentos em construção UHE Simplício e UHE Batalha. 

 

O Programa de Saúde da UHE Batalha iniciou-se em 2009 com o Programa de Monitoramento de 

Vetores, por meio de convênio com a FIOTEC. Seis das 20 campanhas previstas para 

monitoramento de diptera (insetos) e malacologia (moluscos) já foram realizadas. O final das 

campanhas é previsto para julho de 2014. 

 

Na UHE Simplício, as ações do Programa de Saúde relacionadas à segurança do trabalho foram 

iniciadas em 2007, juntamente com início da mobilização da mão-de-obra. Essas ações deverão 

ser concluídas com a desmobilização da obra. Em 2008, foi iniciada a execução das ações 

relacionadas à vigilância epidemiológica e ao controle de doenças. O monitoramento da fauna de 

vetores teve seu início em 2008, tendo sido executadas 30 campanhas para insetos e 12 para 

moluscos.  

 

 

Áreas desapropriadas 

 
A implantação de novos empreendimentos causa alterações sobre as formas de ocupação e de 

uso do território, bem como mudanças no modo de vida das populações. FURNAS respeita os 

princípios constitucionais de direito à propriedade e a justa indenização e segue o preconizado 

pela legislação ambiental e fundiária nos processos de liberação de áreas de reservatórios e de 

indenização de servidão das linhas de transmissão. 

 

Ao conduzir suas negociações com proprietários e não-proprietários, a Empresa tem como 

premissa o respeito às tradições, à cultura e às relações sociais dessas comunidades, buscando 

viabilizar suas escolhas de futuro. 

 

Nos processos de desapropriações, FURNAS dá prioridade às aquisições por meio de acordos, 

como ocorreu na maioria dos imóveis liberados em 2010, conforme apresentado na tabela a 

seguir. A tabela a seguir apresenta a situação dos imóveis liberados até 2010. 
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Situação de imóveis por empreendimento 

* Considera-se “família remanejada” aquela que não tem condições, sem o auxílio do empreendedor, de 
recompor seu quadro de vida. 

 

 

Controle de emissões atmosféricas 

 
As emissões nas usinas termelétricas estão intrinsecamente associadas ao tipo de combustível 

utilizado e à tecnologia adotada. O papel das usinas termelétricas no sistema integrado brasileiro 

é atender os períodos de escassez de água, de seca mais intensa, garantindo o fornecimento de 

energia. Caso as usinas hidrelétricas estejam em condições plenas de operação, as termelétricas 

permanecem não operantes. Assim, o volume de emissões depende do tempo anual de operação 

e do tipo de combustível e processo produtivo adotado. 

 

FURNAS realiza medições periódicas das emissões atmosféricas das unidades térmicas em 

conformidade com o Programa de Autocontrole de Emissões para a Atmosfera – Procon Ar do 

Instituto Estadual do Ambiente, órgão ambiental do estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

Famílias  
remanejadas* 

Imóveis liberados até 2010 

Empreendimento 
Total de 
imóveis 

atingidos Total Remanejadas  
até 2010 

Total % por  
acordo 

% por 
ajuizamento 

UHE Simplício 281 143 115 240 88,0 12,0 

LT Anta / Simplício 26 - - 9 62 31 

LT Simplício / Rocha Leão 256 2 0 141 74,1 15,7 

UHE Batalha 456 175 0 406 85,0 15,0 

LT 138 kV Batalha – Paracatu 1 121 0 0 30 53,0 47,0 

LT 345 kV Tijuco Preto / Itapeti 18 2 0 17 94,5 5,5 

LT 345 kV Itapeti / Nordeste 230 23 0 16 0,43 6,9 

LT 500 kV Bom Despacho 3 / 
Ouro Preto 2 

488 2 0 0 0 0 
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A ampliação da Usina Termelétrica de Santa Cruz, iniciada em 2002, prevê o emprego do ciclo 

combinado, que tem como um dos seus principais elementos um gerador de vapor capaz de 

recuperar parte do calor dos gases de exaustão das turbinas a gás. Com isto, a eficiência térmica 

eleva-se substancialmente. 

 

Estudos realizados pela Agência Internacional de Energia – IEA (sigla em inglês) indicam que o 

ciclo combinado é a melhor opção ambiental para usinas termelétricas, considerando que 

possibilita emitir uma quantidade mais baixa de poluentes por kWh. Segundo esses estudos, o 

aumento de eficiência de 1% em uma usina acarreta a redução de emissão de dióxido de carbono 

(CO2) em 2%. Com o advento do ciclo combinado, a Usina Termelétrica de Santa Cruz aumentará 

sua eficiência de 31% para 54%. 

 

O uso do ciclo combinado na Usina Termelétrica de Santa Cruz depende ainda do 

comissionamento a ser realizado, com previsão para 2012, pois no momento não há 

disponibilidade de gás natural. Atualmente, as duas novas unidades operam em ciclo aberto, 

utilizando óleo diesel especial, que apresenta características menos poluentes. FURNAS iniciou 

em 2007 um programa de recuperação e tratamento de gás SF6 nas atividades de manutenção de 

disjuntores e barramentos blindados. O gás SF6 é aplicado nos disjuntores, com objetivo de 

extinguir o arco elétrico nas subestações blindadas. Este gás tem potencial de aquecimento 

global, aproximadamente, 23 mil vezes superior ao CO2. 

 

Além de contribuir para a redução das emissões atmosféricas, esta iniciativa reduziu 

consideravelmente os custos, uma vez que o preço do SF6 é muito elevado. 

 

Encontra-se em fase de comissionamento uma estação de monitoramento da qualidade do ar e 

de parâmetros meteorológicos, instalada no município de Seropédica, no Rio de Janeiro. Os dados 

obtidos nessa estação subsidiarão o órgão ambiental estadual no estudo da bacia área daquele 

município. 
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>> Controle da frota de veículos 

FURNAS mantém controle também sobre as emissões atmosféricas de sua frota de veículos, 

atendendo os padrões exigidos pela legislação. A tabela a seguir apresenta os dados de consumo 

de combustíveis da frota de veículos da Empresa. 

 

Consumo de combustíveis pela frota de veículos (litros) 

Tipo de combustível 2009 2010 

Diesel 895.541 1.301.614,50 

Gasolina 610.931,50 1.026.152,70 

Álcool 16.773,80 20.535,70 

 

>> Outras iniciativas de FURNAS relacionadas às mudanças climáticas 

FURNAS desenvolve ações voluntárias em prol da implementação dos objetivos da Convenção 

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (explicitado no Artigo 2 da Convenção sobre 

o Clima), tendo realizado inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa – GEE em algumas 

usinas hidrelétricas, em parceria com instituições de pesquisa. 

 

Em 2007, FURNAS tornou-se signatária do Pacto de Ação em Defesa do Clima, lançado pelo 

Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável – CEBDS, tendo assumido o 

compromisso público de contribuir para deter o aquecimento global, por meio da redução de 

gases de efeito estufa na atmosfera. 

 

Como participante do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável – 

CEBDS, FURNAS aderiu, em 2008, ao programa brasileiro do Greenhouse Gas Protocol (GHG 

Protocol), como membro fundador. O GHG Protocol é uma ferramenta originalmente 

desenvolvida pelo World Business Council for Sustainable Development – WBCSD e pelo World 

Resources Institute – WRI para que as empresas possam efetuar a medição de suas emissões de 

gases de efeito estufa, por meio de uma padronização simples e internacionalmente aceita. Para 

a sua implementação no Brasil, o GHG Protocol conta com a parceria da Fundação Getúlio Vargas 

– FGV e do Ministério do Meio Ambiente – MMA. 
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Como membro do Programa Brasileiro GHG Protocol, a Empresa compromete-se a: 

 

� Desenvolver um inventário anual de Gases de Efeito Estufa – GEE, de acordo com o GHG 

Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard; 

� Submeter o inventário para publicação, através do programa brasileiro do GHG Protocol; 

� Desenvolver um plano de manejo adequado das emissões de gases de efeito estufa; 

� Rever e implementar sugestões de contabilização e de regras para o relatório; 

� Contribuir para a construção e revisão estrutural do programa brasileiro do GHG Protocol, ao 

término da fase piloto. 

 

FURNAS vem desenvolvendo seu Inventário anual de GEE, desde o ano de 2008, em 3 escopos: 

 

� Escopo 1: Emissões diretas (fontes estacionárias, fontes móveis e emissões fugitivas); 

� Escopo 2: Emissões indiretas oriundas do grid elétrico; e 

� Escopo 3: Outras emissões indiretas. 

 

 

 

As principais fontes de emissão de gases de efeito estufa (GEE) de FURNAS estão relacionadas à 

operação das usinas termelétricas de Santa Cruz e Campos, localizadas no estado do Rio de 

Janeiro, e à utilização de hexafluoreto de enxofre (SF6) como gás isolante em disjuntores de alta 

tensão e na SE Grajaú (única subestação blindada). 
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Os dados dos Inventários parciais de GEE dos anos de 2008 e 2009 estão apresentados a seguir: 

 

Inventários de GEE por tipo de fonte (tCO2e*) 

 2008 2009 2010 

Escopo 1 

Fontes estacionárias 154.946 1.947 2.546 

Fontes móveis 3.658  2.278,44 5.483 

Emissões fugitivas 142.819  110.511,6 93.662 

Escopo 2 

Grid elétrico 2.301 714,50 3.993 

* Toneladas de CO2 equivalente. 
 

No período de 2003 a 2008, a Empresa desenvolveu o projeto "Balanço de Carbono em 

Reservatórios de FURNAS Centrais Elétricas". O objetivo foi investigar as emissões de gases do 

efeito estufa nos reservatórios de oito hidrelétricas (Manso, Serra da Mesa, Corumbá, Itumbiara, 

Furnas, Mascarenhas de Moraes, Luis Carlos Barreto e Funil).  

 

As principais informações geradas pelo projeto foram divulgadas em publicações e em encontros 

científicos. Entre os resultados já alcançados, destacam-se as medidas de aporte, acúmulo e 

liberação de carbono dos reservatórios das oito hidrelétricas e a consolidação das metodologias 

empregadas. A partir dessa divulgação, FURNAS foi convidada a afiliar-se à International 

Hydropower Association – IHA, participando então, no âmbito da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco/IHA, da elaboração de diretrizes sobre o tema. 

 

Os resultados do estudo permitiram ainda atualizar os inventários nacionais de emissões por 

fontes e sumidouros (locais onde o carbono é imobilizado por períodos relativamente longos), 

atendendo, assim, o compromisso assumido pelo Brasil como signatário da Convenção Quadro 

das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima – UNFCCC. 
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>> Gestão de resíduos 

FURNAS adota diversas medidas de manejo, armazenamento e descarte dos resíduos originados 

nos processos operacionais, especialmente daqueles que são considerados perigosos, 

incentivando a coleta seletiva e a reciclagem de lixo, com o intuito de minimizar a sua geração e 

propiciar o seu controle. A Empresa identifica e armazena esses resíduos de forma apropriada e 

certifica-se que os mesmos serão descartados de acordo com os procedimentos previstos na 

legislação em vigor, contratando somente empresas licenciadas para transporte e descarte que 

sigam os procedimentos, as exigências e as práticas ditadas pelo órgão ambiental competente, 

mantendo um cadastro atualizado dessas empresas.  

 

Para tal, a Empresa tem por prática: 

 

� Promover a melhoria contínua de suas práticas nesses processos; 

� Conscientizar os operadores e as equipes de manutenção no sentido de evitar que os 

resíduos gerados não causem dano ao meio ambiente; 

� Identificar e armazenar de forma apropriada os resíduos gerados e certificar-se que os 

mesmos serão descartados de acordo com os procedimentos previstos na legislação em 

vigor; e 

� Contratar somente empresas licenciadas para transporte e descarte de resíduos perigosos 

que sigam os procedimentos, as exigências e as práticas ditadas pelo órgão ambiental 

competente e manter um cadastro atualizado dessas empresas.  

 

>> Bifenilas Policloradas – PCB 

Conforme determina a legislação, todos os equipamentos que usam óleo isolante à base de 

bifenilas policloradas – PCB, conhecidas como Ascarel, vêm sendo substituídos ao final de sua 

vida útil. 

 

FURNAS contrata, via licitação pública, empresas especializadas e detentoras de licenças 

ambientais para a descontaminação dos transformadores e incineração desses resíduos. 
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Descarte de PCB – Ascarel 

Ano Empresa Quantidade (kg) Licenças Ambientais 

2005/2006 WPA Ambiental Ltda. 14.040 FEEMA N° 983.854 

CETESB N° 27000053 

CETESB N° 27000052 

2007/2008 Cetrel 

Gaiapan 

196.200 FEEAM N° 356 

FEEMA N° FE0011732 

CRA ATRP0378 

2009/2010 Saniplan Engenharia 

Ekokem Oy Ab 
(Finlândia) 

 

10.800 FEEAM N° 578 

Häme Regional 
Environment 

Centre N° 
0395Y0270/111 

IEMA N° 45692300 

INEA N° LO FE 012857 

2010/2011 

 

Saniplan Engenharia 

Ekokem Oy Ab 
(Finlândia) 

10.650 Contrato N° 18.668 

 

>> Óleo mineral isolante e hidráulico 

FURNAS tem procurado regenerar a maior quantidade possível de óleo isolante de 

transformadores por meio de tratamento físico-químico. Quando se torna tecnicamente inviável 

a recuperação do óleo, FURNAS o vende, por meio de leilões públicos. A venda é restrita a 

rerrefinadores credenciados pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, conforme previsto nas 

Portarias ANP 127, de 30/7/1999, e 128, de 28/8/2001. 

 

Quanto ao óleo hidráulico, cujas quantidades são pouco expressivas, a alienação dos seus 

resíduos é realizada juntamente com o óleo mineral isolante não passível de regeneração. 

 

As quantidades vendidas dos dois tipos de óleo nos três últimos anos são apresentadas a seguir: 

 

Venda de óleo isolante e hidráulico 

Ano 2010 2009 2008 

Volume (l) 764.820 173.100 529.700 
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>> Lâmpadas fluorescentes 

As lâmpadas fluorescentes usadas ou quebradas também são vendidas para empresas 

devidamente credenciadas, para a sua reciclagem e disposição. 

 

Lâmpadas descartadas 

Ano Produto Quantidade 

Lâmpadas fluorescentes usadas 11.805 peças 2008 

Lâmpadas fluorescentes quebradas 170 kg 

Lâmpadas fluorescentes usadas  11.725 peças 2009 

Lâmpadas fluorescentes quebradas  170 kg 

Lâmpadas fluorescentes usadas  14.150 peças 2010 

 Lâmpadas fluorescentes quebradas 300 kg 

 

>> Baterias 

A partir de novembro de 2008, iniciou-se a sistemática de alienação de baterias. Os editais de 

alienação prevêem que as empresas participantes sejam credenciadas junto aos órgãos 

ambientais competentes. Nos anos anteriores as baterias foram devolvidas aos fabricantes, sem 

ônus para a Empresa. 

 

Alienação de baterias 

Ano Baterias alcalinas 
(No de peças) 

Baterias ácidas                      
(No de peças) 

2008 566 170 

2009 366 83 

2010 - 514 
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>> Sucatas 

Em FURNAS, as sucatas são basicamente originadas de sobras de obras, manutenção ou troca de 

equipamentos, modernização ou descomissionamento de instalações. 

 

Sucatas vendidas em leilão 

Ano 
Material (t) 

2008 2009 2010 

Sucata ferrosa 486 438 268 

Sucata de cobre / latão nu 53 81 51 

Sucata de alumínio e cabo de alumínio com 
alma de aço 

74 33 44,7 

Sucata de cabo isolado de cobre e alumínio 28 46 23 

Total 668 598 386,7 

 

>> Programa de coleta seletiva 

O programa “Coleta Seletiva Solidária” atende o Decreto Nº 5.940/06, que determina que os 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta 

e indireta, sejam destinados às associações e cooperativas de catadores. 

 

Para colocar em prática o programa, foi realizada capacitação dos empregados, especialmente 

daqueles lotados nos serviços gerais, que lidam diretamente com o descarte de resíduos.  

 

O programa já foi instituído em sete usinas hidrelétricas, na UTE Santa Cruz, em treze 

subestações, nos Escritórios Central e de Brasília e no Departamento de Apoio e Controle Técnico. 

 

Quantidade de  
resíduos doados (t) 

2010 2009 2008 

Papel 93,56 113,55 48,63 

Plástico 11,13 20,41 3,53 

Metal 86,67 55,18 6,44 

Vidro 0,26 1,61 0,02 
 
Obs.: 2008 – coleta realizada no Escritório Central, na UHE Itumbiara e Subestações Ivaiporã, Foz do Iguaçu e Poços de 
Caldas; 2009 – coleta realizada no Escritório Central, nas Usinas Hidrelétricas Itumbiara, Furnas, Funil, Manso e Corumbá, na 
UTE Santa Cruz e nas Subestações Ivaiporã, Foz do Iguaçu, Poços de Caldas, Cachoeira Paulista, Tijuco Preto, Bandeirantes, 
Brasília Sul e Brasília Geral e nos Laboratórios de Solos e de Concreto; 2010 - coleta realizada no Escritório Central, nas 
Usinas Hidrelétricas Itumbiara, Furnas, Funil, Manso, Corumbá, Luiz Carlos Barreto, Mascarenhas de Moraes, na UTE Santa 
Cruz, nas Subestações Ivaiporã, Foz do Iguaçu, Poços de Caldas, Cachoeira Paulista, Tijuco Preto, Bandeirantes, Brasília Sul, 
Brasília Geral, Jacarepaguá, Vitória, São José e Imbariê e nos Laboratórios de Solos e de Concreto. 
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>> Óleo vegetal 

O óleo vegetal do restaurante do Escritório Central, no Rio de Janeiro, é doado ao Programa de 

Reaproveitamento do Óleo Vegetal do Estado do Rio de Janeiro – PROVE. O PROVE é formado por 

várias cooperativas que realizam a coleta do óleo, posteriormente aproveitado para fabricação de 

biodiesel em um programa coordenado pela Secretaria de Ambiente do Estado do Rio de Janeiro e 

Petrobras. Em 2010, foram doados 3.680 litros de óleo vegetal. 

 

>> Outros resíduos 

Outros resíduos industriais provenientes das atividades de operação e manutenção, tais como 

brita, estopas e absorventes contaminados com óleo são encaminhados para disposição em 

aterro industrial ou para utilização em co-processamento de indústrias (por exemplo, fábricas de 

cimento), por meio de empresas especializadas e devidamente licenciadas. 

 

 

Conservação de energia 

 
FURNAS adota ações voltadas ao uso/consumo sustentável da energia elétrica produzida através 

de programas de conscientização, e orientação e suporte técnico aos consumidores finais, com 

vistas ao seu uso sustentável. 

 

Nesse sentido, com o objetivo de auxiliar os consumidores de energia elétrica a entender seus 

gastos com energia elétrica, e ainda incentivar o combate ao desperdício de energia elétrica, 

FURNAS desenvolveu um simulador de consumo de energia, o qual se encontra disponível em 

um link no site de FURNAS. 

 

Demais informações e dados quantitativos sobre as atividades de conservação de energia 

encontram-se detalhadas no item Programa de Eficiência Energética (Dimensão Social e Setorial). 
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Monitoramento dos efluentes industriais e sanitários 

 
FURNAS monitora os efluentes líquidos industriais, em suas unidades operacionais, de forma a 

garantir o atendimento aos padrões fixados pela Resolução CONAMA 357.  

 

As análises são realizadas em laboratórios próprios, credenciados pelos órgãos ambientais, ou por 

laboratórios externos contratados.  

 

O controle e monitoramento dos equipamentos instalados nas unidades operacionais da 

Empresa referentes aos processos de efluentes industriais, estações de tratamento de esgoto, 

bacias de contenção, caixas separadoras de água/óleo, tanques de neutralização de despejo 

químico e filtro-prensa ocorrem através de análises laboratoriais estabelecidas conforme o plano 

de monitoramento.  

 

A Empresa vem padronizando as metodologias, de forma a atender os padrões estabelecidos na 

legislação, garantir a confiabilidade dos resultados das análises,reduzir o custo dos processos e 

formar um banco de dados, que pode ser utilizado por todos os laboratórios de FURNAS. 

 

 

Monitoramento de água potável 

 
O controle e monitoramento da qualidade da água para fins de consumo humano atende aos 

padrões exigidos pela Portaria ANVISA 518. FURNAS tem em suas instalações estações de 

tratamento de água convencional e poços artesianos, operados dentro dos padrões e normas 

específicas para esses processos. Seu monitoramento é também realizado por meio de análises 

laboratoriais, estabelecidas no plano de monitoramento. 

 

>> Laboratórios de FURNAS 

A rede de laboratórios de FURNAS que realizam ensaios de qualidade de efluentes e de água 

potável pode ser assim resumida: 

 

� Laboratórios de Qualidade de Água do Departamento de Apoio e Controle Técnico (GO), da 

Usina Termelétrica Santa Cruz (RJ) e das Subestações Ibiúna (SP) e Foz do Iguaçu e 

Laboratório de Limnologia e da Qualidade de Água da Usina Hidrelétrica Furnas (MG). 
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Quanto à manutenção dos sistemas de controle e monitoramento da qualidade dos efluentes e 

água potável são desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

� Avaliação técnica periódica dos processos de tratamento de água potável dos sistemas 

alternativos (poço artesiano), sistema convencional composto por obras civis, equipamentos, 

tratamento com produtos químicos, etc.; 

� Estabelecimento de parâmetros físico-químicos, químicos e microbiológicos para controle da 

qualidade da água potável e efluentes; 

� Recomendações técnicas para adequação das instalações de tratamento de água dos 

sistemas alternativos e convencionais, conforme as legislações e NBR; 

� Revisão do plano de amostragem para controle da qualidade dos efluentes e água potável 

produzida e fornecida nas unidades; 

� Apoio às unidades da Empresa na implantação de novos processos de tratamento de 

efluentes, com recomendações de análises de controle de qualidade aos laboratórios, de 

FURNAS ou contratados; e 

� Atendimento ao processo, no surgimento de problemas técnicos. 

 

 

Sistemas de gestão 

 
FURNAS mantém o Sistema de Gestão Ambiental – SGA em conformidade com os requisitos da 

norma ABNT NBR ISO 14001, em duas subestações, Ibiúna e Foz do Iguaçu, além do Centro de 

Manutenção de Extintores. 

 

A Empresa ainda possui unidades cujo desempenho ambiental é avaliado por meio de auditorias 

ambientais compulsórias, em função da legislação Estadual, como requisito para renovação das 

licenças ambientais, que são: Usinas termelétricas de Campos e de Santa Cruz, localizadas no 

Estado do Rio de Janeiro e as subestações de Foz do Iguaçu e de Ivaiporã, situadas no Estado do 

Paraná. 
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De maneira a ampliar a adesão às práticas de gestão ambiental, a Assessoria de Políticas e 

Estudos Ambientais elaborou o projeto “Cesta Ambiental” que disponibiliza uma série de itens 

correlacionados com os próprios requisitos da norma de gestão supracitada, sendo os principais 

benefícios: 

 

a) Implantação gradual, levando em consideração as prioridades, a legislação ambiental, 

disponibilidade de pessoas e de recursos financeiros; e 

b) Os itens podem ser adotados em várias áreas, processos ou serviços simultaneamente e de 

forma contínua, pois, uma vez consolidado um item da Cesta, outro poderá ser inserido e 

assim sucessivamente até que todos os requisitos aplicáveis à unidade em questão sejam 

implantados, ficando ao critério da Empresa consolidar as práticas em um sistema de gestão 

certificado. 

 

 

Plano de Atendimento às Emergências – PAE 

 
A fim de evitar que os impactos decorrentes de acidentes extrapolem os limites de segurança 

estabelecidos para o empreendimento e impedir que interferências externas agravem a situação, 

FURNAS criou, em 2004, o Plano de Atendimento às Emergências – PAE. O PAE tem como objetivo 

estabelecer responsabilidades, providências e ações efetivas a serem realizadas de forma 

preventiva e corretiva, durante situações de emergências, visando impedir ou minimizar os 

danos, às pessoas, ao meio ambiente e ao patrimônio. 

 

A viabilidade do PAE conta com três grupos multidepartamentais com diferentes atribuições: 

 

� Grupo Gestor que coordena e avalia a implementação do PAE; 

� Grupo Técnico do Plano de Atendimento às Emergenciais – PAE que elabora mapeamento de 

situações de emergências e revisa os planos de emergência existentes, adequando-os a um 

modelo de referência, estabelecido a partir da análise dos aspectos e riscos ambientais de 

cada empreendimento. É dada prioridade às ações que possam impedir e/ou minimizar os 

danos ao meio ambiente, às pessoas e ao patrimônio da Empresa; e 

� Grupo do Plano de Comunicação de Emergência – PCE o qual apóia diversas áreas, no caso de 

ocorrência de acidentes ambientais, e tem como responsabilidade comunicar-se com os 

órgãos de apoio interno e externo, de forma a agilizar as ações do PAE disponíveis para o 

controle da situação de emergência. 
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Em 2010, foram concluídos e revisados os Planos de Atendimento às Emergências em todos os 

empreendimentos da Empresa. Para 2011, estão previstos treinamentos específicos para as 

brigadas de incêndio e atividades de divulgação do PAE em diversas unidades operacionais. 

 

 

Projetos de P&D voltados ao meio ambiente 

 
Os projetos de P&D voltados ao meio ambiente encontram-se detalhados no item Projetos 

Relevantes para a Responsabilidade Social (Dimensão Social e Setorial). 
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Anexo 
Balanço Social IBASE 2010 

 
1. Base de cálculo 2010 Valor (Mil reais) 2009 Valor (Mil reais) 

Receita líquida (RL) 6.449.652 5.974.469 

Resultado operacional (RO) 944.550 404.460 

Folha de pagamento bruta (FPB) 1.007.811 1.018.067 

2. Indicadores sociais internos   Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL 

Alimentação 49.101 4,87 0,76 38.695   3,80 0,65 

Encargos sociais compulsórios 222.776 22,10 3,45 201.903 19,83 3,38 

Previdência privada 16.928 1,68 0,26 14.627 1,44 0,24 

Saúde 95.339 9,46 1,48 86.717 8,52 1,45 

Segurança e saúde no trabalho 8.126 0,81 0,13 8.040 0,79 0,13 

Educação 2.786 0,28 0,04 2.896 0,28 0,05 

Cultura 1.588 0,16 0,02 1.986 0,20 0,03 

Capacitação e desenvolvimento 
profissional 

14.165 1,41 0,22 18.157 1,78 0,30 

Creches ou auxílio-creche 9.165 0,91 0,14 5.673 0,56 0,09 

Participação nos lucros ou 
resultados 

105.338 10,45 1,63 76.849 7,55 1,29 

Outros  47.054 4,67 0,73 201.612 19,80 3,38 

Total: Indicadores sociais 
internos 

572.366 56,80 8,86 657.155 64,55 10,99 

3. Indicadores sociais externos     Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL 

Educação 8.666 0,92 0,13 6.643 1,64 0,11 

Cultura 4.753 0,50 0,07 6.083 1,50 0,10 

Saúde e saneamento 13.659 1,45 0,21 8.501 2,10 0,14 

Esporte 0 0,00 0,00 15 0,00 0,00 

Combate à fome e segurança 
alimentar 

4.496 0,48 0,07 3.338 0,83 0,06 

Outros 15.315 1,62 0,23 7.472 1,84 0,13 

Total das contribuições para a 
sociedade 

46.889 4,97 0,71 32.052 7,91 0,54 

Tributos (excl. encargos sociais) 767.597 81,26 11,90 337.274 83,38 5,64 

Total: Indicadores sociais 
externos 

814.486 86,23 12,61 369.326 91,29 6,18 

4. Indicadores ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL 

Investimentos relacionados c/ a 
produção/operação da Empresa 

22.687 2,40 0,35 13.946 3,45 0,23 

Investimentos em programas 
e/ou projetos externos 

39.282 4,16 0,61 33.559 8,30 0,57 

Total dos investimentos em 
meio ambiente 

61.969 6,56 0,96 47.505 11,75 0,80 

Quanto ao estabelecimento de 
“metas anuais” para minimizar 
resíduos, o consumo em geral na 
produção/operação e aumentar a 
eficácia na utilização de recursos 
naturais, a Empresa: 

(X) Não possui metas • (  ) Cumpre de 51 a 75% 
 (  ) Cumpre de 0 a 50% • (  ) Cumpre de 76 a 100% 

(X) Não possui metas • (  ) Cumpre de 51 a 75% 
 (  ) Cumpre de 0 a 50% • (  ) Cumpre de 76 a 100% 

 



Eletrobras Furnas 
 

 122 

5. Indicadores do corpo funcional 2010 2009 

Nº de empregados(as) ao final do 
período 

4.906 4.758 

Nº de admissões durante o 
período 

183 65 

Nº de empregados(as) 
terceirizados(as) 

1.591 1.676 

Nº de estagiários(as) 500 598 

Nº de empregados(as) acima de 
45 anos 

3.122 2.972 

Nº de mulheres que trabalham na 
Empresa 

715 670 

% de cargos de chefia ocupados 
por mulheres 

14,57% 13,21% 

Nº de negros(as) que trabalham 
na Empresa 

1.113 1.089 

% de cargos de chefia ocupados 
por negros(as) 

7,80% 8,09% 

Nº de portadores(as) de deficiência 
ou necessidades especiais  

236 * 237 

6. Informações relevantes quanto 
ao exercício da cid. empresarial 

2009 Metas 2010 

Relação entre a maior e a menor 
remuneração na Empresa 

22 24 

Número total de acidentes de 
trabalho 

62 63 

Os projetos sociais e ambientais 
desenvolvidos pela Empresa 
foram definidos por: 

(  ) Direção (X) Direção e 
gerências 

(  ) Todos(as) 
empregados(as) 

(  ) Direção (X) Direção e 
gerências 

(  ) Todos(as) 
empregados(as) 

Os padrões de segurança e 
salubridade no ambiente de 
trabalho foram definidos por: 

(X) Direção e 
gerências 

(  ) Todos(as) 
empregados(as) 

(  ) Todos(as) + 
Cipa 

(X) Direção e 
gerências 

(  ) Todos(as) 
empregados(as) 

(  ) Todos(as) + 
Cipa 

Quanto à liberdade sindical, ao 
direito de negociação coletiva e à 
representação interna dos(as) 
trabalhadores(as), a Empresa: 

(  ) Não se 
envolve 

(  ) Segue as 
normas da OIT 

(X) Incentiva e 
segue a OIT 

(  ) Não se 
envolverá 

(  ) Seguirá as 
normas da OIT 

(X) Incentivará e 
seguirá a OIT 

A previdência privada contempla: 
(  ) Direção (  ) Direção e 

gerências 
(X) Todos(as) 

empregados(as) 
(  ) Direção (  ) Direção e 

gerências 
(X) Todos(as) 

empregados(as) 

A participação dos lucros ou 
resultados contempla: 

(  ) Direção (  ) Direção e 
gerências 

(X) Todos(as) 
empregados(as) 

(  ) Direção (  ) Direção e 
gerências 

(X) Todos(as) 
empregados(as) 

Na seleção dos fornecedores, os 
mesmos padrões éticos e de 
responsabilidade social e ambiental 
adotados pela Empresa: 

(  ) Não são 
considerados 

(X ) São 
sugeridos 

(  ) São exigidos (  ) Não serão 
considerados 

(X) Serão 
sugeridos 

(  ) Serão 
exigidos 

Quanto à participação de 
empregados(as) em programas 
de trab. voluntário, a Empresa: 

(  ) Não se 
envolve 

(  ) Apóia (X) Organiza e 
incentiva 

(  ) Não se 
envolverá 

(  ) Apoiará (X) Organizará e 
incentivará 

Número total de reclamações e 
críticas de consumidores(as): 

Na Empresa NA No Procon       
NA 

Na Justiça         
NA 

Na Empresa NA No Procon       
NA 

Na Justiça         
NA 

% de reclamações e críticas 
atendidas ou solucionadas: 

Na Empresa NA No Procon       
NA 

Na Justiça         
NA 

Na Empresa NA No Procon       
NA 

Na Justiça         
NA 

Valor adicionado total a distribuir 
(em mil R$): 

Em 2010: 2.813.301 Em 2009: 2.057.197 

Distribuição do Valor Adicionado 
(DVA): 

20% governo • 34% colaboradores(as)                
3% acionistas • 23% terceiros • 20% retido 

8% governo • 45% colaboradores(as)                        
0% acionistas • 29% terceiros • 18% retido 

7. Outras informações 

*Refere-se à soma de 24 empregados efetivos e 214 profissionais vinculados ao contrato firmado com a Associação para Valorização de 
Pessoas com Deficiência – Avape. 
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