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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2010 
 

 

Alta Administração em 31.12.2010 
 

Conselho de Administração Conselho Fiscal 
Armando Casado de Araújo Membros Efetivos 
Presidente Antônio de Pádua Ferreira Passos 
Carlos Augusto Vidotto Presidente 
Carlos Nadalutti Filho Marisete Fátima Dadald Pereira 
Francisco Romário Wojcicki Sonia Regina Jung 
Luiz Paulo Fernandez Conde Membros Suplentes 
Vladimir Muskatirovic João Vicente Amato Torres 
 Israel da Silva 
Diretoria Executiva Ronaldo Sergio Monteiro Lourenço 
Carlos Nadalutti Filho  
Diretor-Presidente  
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Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15.02.2011, foi alterada a composição do 
Conselho de Administração de FURNAS, com a substituição do Presidente, Armando Casado 
de Araújo por Márcio Pereira Zimmermann e do Conselheiro e Diretor-Presidente, Carlos 
Nadalutti Filho por Flavio Decat de Moura. 

 
Mensagem do Diretor-Presidente 
 
Desde sua criação, na década de 1950, FURNAS se acostumou a vencer desafios e está 
preparada para promover aquisições e construir novos empreendimentos com geração de 
oportunidades de trabalho e renda para a sociedade, demonstrando seu compromisso com o 
desenvolvimento do País. 
 
Em 2010, investiu mais de R$ 1,2 bilhão em obras de geração e transmissão, modernizou 
usinas hidrelétricas e diversificou sua matriz energética, atuando em fontes alternativas de 
energia eólica, na Região Nordeste, e na conexão de usinas de biomassa e de Pequenas 
Centrais Hidrelétricas ao Sistema Interligado Nacional, na Região Centro-Oeste. Garantiu, 
também, o suprimento de energia e assegurou o crescimento do intercâmbio em grande 
parte do território nacional.  
 
Os reservatórios de suas hidrelétricas apresentaram comportamento desfavorável sob o 
aspecto hidrológico. Em termos operacionais, após o início da estação chuvosa, em 
novembro, deu-se a esperada recuperação de seus armazenamentos, fator de grande 
importância para manter o padrão de qualidade e confiabilidade na prestação de serviços de 
geração, transmissão e comercialização de energia elétrica. As instalações de geração 
estiveram disponíveis 88% do tempo e as de transmissão 99,7%, demonstrando a alta 
disponibilidade das mesmas.  
 
Em adição às 11 usinas que integram seu parque industrial, oito novos projetos de geração, 
constantes do PAC, tiveram andamento. As hidrelétricas Simplício/Anta e Batalha, de 
propriedade exclusiva de FURNAS, deverão ser concluídas em 2011 e 2012, 
respectivamente. Entre os empreendimentos em parceria, sob a forma de Sociedade de 
Propósito Específico, quatro usinas entraram em operação, em 2010: Baguari, Foz do 
Chapecó, Serra do Facão e Retiro Baixo. Na Região Norte, a Usina Santo Antônio, com 40% 
das obras concluídas e previsão de início de operação a partir de 2012, terá 44 unidades 
geradoras, com capacidade instalada de 3.150,4 MW. Além desses empreendimentos, 
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FURNAS e parceiros arremataram, em leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a 
concessão para construção e operação da Usina Teles Pires, também na Região Norte, com 
potência instalada de 1.820 MW e previsão de início de operação em 2015. 
 
Ainda no segmento geração, a conquista das usinas eólicas no 2º Leilão de Energia de 
Reserva – Miassaba 3 e Rei dos Ventos 1 e 3 – no Nordeste, sob a forma de SPE, representa 
novo desafio para FURNAS. Com um total de 82 unidades geradoras, as novas usinas 
agregarão 147,6 MW, aumentando a disponibilidade operacional.  
 
O sistema de transmissão da Empresa é formado por 51 subestações e quase 20 mil km de linhas 
em operação. Em relação aos novos empreendimentos, participa de 11 projetos, sendo 3 
próprios. Entre os empreendimentos em parceria, sob a forma de SPE, destacam-se a construção 
da LT Coletora Porto Velho – Araraquara 2, em corrente contínua, ±600 kV, com 2.375 km, e das 
respectivas estações retificadora e inversora. Esses empreendimentos transportarão a energia 
produzida na Usina Santo Antônio, no Estado de Rondônia, até São Paulo. 
 
Em continuidade às ações previstas no Plano de Transformação do Sistema Eletrobras, em 
2010, FURNAS participou da elaboração dos Planos de Negócios afetos às atividades de 
geração, transmissão e comercialização de energia elétrica, em articulação com as demais 
empresas integrantes do Sistema. As orientações constantes dos mesmos, associadas à 
revisão de seu próprio Planejamento Estratégico, para adequá-lo ao planejamento da 
Holding, propiciarão novas formas de conduzir os negócios com eficiência. 
 
Destacou-se, também, a implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – SAP-
ERP, que significa mudança revolucionária na forma de atuação da Empresa, ora alinhada às 
melhores práticas de gestão. 
 
Muitas foram as conquistas nas áreas ambiental, social e de apoio à cultura brasileira 
decorrentes de ações implementadas nas comunidades do entorno das usinas e 
subestações. Em 2010, foram patrocinadas 58 iniciativas de cunho social, estruturadas em 
quatro segmentos: Educação e Formação, Promoção da Cidadania, Saúde e Nutrição e 
Trabalho e Renda, beneficiando cerca de 60 mil pessoas, com geração de novas 
oportunidades e promoção da inclusão social. No cumprimento das metas governamentais 
de incentivo à produção artística e cultural, a Empresa se engajou no Programa Cultural das 
Empresas do Sistema Eletrobras, por meio da Lei Rouanet, com aporte de R$ 1,5 milhão no 
incentivo às produções artísticas nos segmentos fomento ao teatro, ao audiovisual e ao 
patrimônio imaterial. 
 
A Empresa coordena, também, o Programa Luz para Todos – conduzido pelo Ministério de 
Minas e Energia – na Região Sudeste e Estado de Goiás, com o objetivo de atender 
comunidades que não contam com oferta de energia elétrica. Em 2010, foram 484 mil 
ligações, com mais de 2,4 milhões de pessoas beneficiadas. 
 
Neste exercício FURNAS obteve Lucro Líquido de R$ 635 milhões, demonstrando que as 
medidas de gestão e otimização de custos que vêm sendo implementadas começam a surtir 
efeito, representadas pelo crescimento do resultado de 77% quando comparado com o 
exercício anterior.  
 
A demora imprevista na regulamentação do Artigo 12 da Lei nº 12.111, de 9 de dezembro 
de 2009, impossibilitou que a Empresa pudesse usufruir cerca de R$ 270 milhões em contas 
a receber, que poderiam, ainda mais, maximizar os resultados do exercício. 
 
Expresso meu agradecimento pelo apoio recebido dos Governos Federal e Estaduais das 
áreas onde FURNAS possui instalações, Ministério de Minas e Energia, Eletrobras, acionistas, 
conselheiros, diretores, clientes, fornecedores e em especial aos empregados da Empresa os 
quais são essenciais nesse conjunto de conquistas. Nesse contexto, apresento os resultados 
do exercício de 2010. 
 
 

Flavio Decat de Moura 
Diretor-Presidente 
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Perfil da Empresa  
 
FURNAS é uma sociedade anônima de capital fechado, criada em 28 de fevereiro de 1957, 
pelo Decreto nº 41.066 e, nesta mesma data, autorizada a funcionar com a missão básica 
de construir a primeira usina hidrelétrica de grande porte no Brasil. 
 
Na condição de subsidiária da Eletrobras, foi-lhe conferida a missão de construir e operar 
centrais elétricas de interesse supraestadual e sistemas de transmissão em alta e extra-alta 
tensões que visassem à integração interestadual dos sistemas ou transmissão de energia 
produzida em aproveitamentos energéticos binacionais. 
 
A Empresa possui instalações em operação nas Regiões Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, 
abrangendo dez estados e o Distrito Federal, onde está situada cerca de 63% da população 
brasileira, que responde por, aproximadamente, 81% do Produto Interno Bruto (PIB) do 
País. Para tanto, conta com um diversificado parque gerador, no qual figuram 8 usinas 
hidrelétricas de propriedade exclusiva, 2 em Parceria com a iniciativa privada, 5 sob a forma 
de Sociedade de Propósito Específico (SPE) e 2 térmicas convencionais. Em 2010, 
arrematou a Usina Hidrelétrica (UHE) Teles Pires (MT/PA), em parceria com a iniciativa 
privada, em leilão promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).  
 
O sistema de transmissão de FURNAS é composto por 51 subestações (incluindo 44 
próprias, 2 em Parceria e 5 sob a forma de SPE), com capacidade de transformação de 
103.304 MVA, e 19.398 km de linhas de transmissão, incluindo circuitos destinados à 
transmissão da energia da UHE Itaipu, nas tensões de 750 kV CA e ± 600 kV CC, e circuitos 
estratégicos, para otimização eletroenergética do País. 
 
A Empresa desenvolve diversos programas que visam preservar a biodiversidade dos 
ecossistemas, bem como o patrimônio arqueológico, histórico e cultural, além de realizar 
ações de conservação de energia, sociais e de apoio à cultura brasileira. 
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NEGÓCIOS DA EMPRESA 
 

Expansão dos Negócios 
 
Geração 
 
A Empresa está à frente de 8 projetos de geração, constantes do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC), lançado em 2007 pelo Governo Federal, considerados de 
fundamental importância para garantir o aumento da oferta de energia elétrica no País, dos 
quais 2 de propriedade integral e 6 em parceria com a iniciativa privada.  
 
Em 2010, 4 desses empreendimentos realizados em parceria, sob a forma de SPE, entraram 
em operação, a saber: 3ª e 4ª Unidades Geradoras (UG) da UHE Baguari, todas as unidades 
das UHE Serra do Facão e Retiro Baixo e as 3 primeiras unidades da UHE Foz do Chapecó. 
Essas usinas passaram a integrar o item Evolução das Instalações Elétricas em Operação 
deste Relatório. 
 
Os empreendimentos relacionados a seguir, em fase de construção, apresentam as 
seguintes características: 
 
Empreendimentos de Propriedade Integral  
 
• UHE Simplício (305,7 MW) e Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Anta (28 MW) – localizadas 

no rio Paraíba do Sul, divisa dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, sendo 
Simplício com três unidades geradoras, com entrada em operação prevista para 2011, e 
Anta com duas unidades geradoras, entrada em operação prevista para 2012. Contempla, 
também, as linhas de transmissão associadas, ou seja, a interligação entre a PCH Anta e a 
UHE Simplício, por meio de Linha de Transmissão (LT), 138 kV, com 30 km de extensão, e 
conexão ao Sistema Interligado Nacional (SIN), por meio de LT, 138 kV, com 120 km de 
extensão, em circuito duplo, entre as Subestações (SE) Simplício e Rocha Leão; 

 
• UHE Batalha (52,5 MW) – localizada no rio São Marcos, divisa dos Estados de Minas 

Gerais e de Goiás, com duas unidades geradoras, e entrada em operação prevista para 
2012. A Licença de Instalação (LI) foi emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em abril de 2008. Contempla, além disso, a 
conexão da Usina ao SIN, por meio de uma LT 138 kV, com 75 km de extensão, circuito 
simples, entre a SE Batalha e a SE Paracatu 1, pertencente à Companhia Energética de 
Minas Gerais (Cemig). 

 
Sociedade de Propósito Específico (SPE) 
 

• UHE Santo Antônio (3.150,4 MW) – parceria de FURNAS (39%), Fundo de Investimento 
em Participações Amazônia Energia (20%), Odebrecht Investimentos em Infraestrutura 
(17,6%), Andrade Gutierrez Participações (12,4%), Cemig Geração e Transmissão (10%) 
e Construtora Norberto Odebrecht (1%), na SPE Madeira Energia S.A. Localizada no rio 
Madeira, a 10 km de Porto Velho, Estado de Rondônia, na Região Amazônica, com 44 
unidades geradoras e entrada em operação prevista entre 2011 e 2015; 

 

• UHE Teles Pires (1.820 MW) – parceria de FURNAS (24,5%), Neoenergia S.A. (50,1%), 
Eletrosul (24,5%) e Odebrecht Participações e Investimentos S.A. (0,9%) no Consórcio 
Teles Pires Energia Eficiente, vencedor do Leilão nº 004 da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), realizado em 17.12.2010. Localizada entre os Estados de Mato Grosso e 
do Pará, com seis UG e entrada em operação prevista para 2015. 

 
Com finalidade de incluir fontes alternativas de energia em sua matriz energética, FURNAS 
participou do Leilão de Energia de Reserva (LER) nº 003/2009, de fonte eólica, no Consórcio 
Brasil dos Ventos, que sagrou-se vencedor em três empreendimentos relacionados a seguir:  
 
• Usina Eólica Elétrica (EOL) Miassaba 3 (50,4 MW) – localizada no Município de Guamaré, 

Estado do Rio Grande do Norte, parceria de FURNAS (24,5%), Centrais Elétricas do Norte do 
Brasil S.A. (Eletronorte) (24,5%), Bionergy Geradora de Energia Ltda. (10%), J. Malucelli 
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Construtora de Obras S.A. (10%) e Miassaba Geradora Eólica S.A. (31%), na SPE 
Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A., com 28 UG e entrada em operação 
prevista para 2011. O Contrato de Energia de Reserva (CER) nº 86 foi celebrado entre a SPE 
Miassaba Geradora Eólica S.A. e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), 
em 23.11.2010; 

 
• EOL Rei dos Ventos 1 e 3 (48,6 MW cada) – localizadas no Município de Galinhos, Estado 

do Rio Grande do Norte, parceria de FURNAS (24,5%), Eletronorte (24,5%), Bionergy 
(10%), J. Malucelli (10%) e Eolo Energy S.A. (31%), nas SPE Brasventos Eolo Geradora 
de Energia S.A. e Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A., respectivamente, com 27 
UG cada e entrada em operação prevista para 2011. 

 
Ainda no âmbito do PAC, em parceria com empresas estatais e privadas, FURNAS 
desenvolve estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental de empreendimentos 
hidrelétricos, para aprovação da Aneel. A seguir são relacionados os referidos 
aproveitamentos: 
 
• Água Limpa – com potência estimada de 380 MW, localizada no rio das Mortes, Estado do 

Mato Grosso, em parceria com as empresas Energética-Tech Consultoria, Projetos e 
Consultorias de Engenharia Ltda. (PCE), Eletronorte, Alstom-Hydro Energia Brasil Ltda., 
Construtora Andrade Gutierrez e Enercamp Engenharia e Comércio Ltda.;  

 
• Mirador (revisão dos estudos) – com potência estimada de 80 MW, localizada no rio 

Tocantinzinho, Estado de Goiás, em parceria com as empresas PCE, Centrais Elétricas Rio 
das Almas S.A. (Rialma), Energética-Tech e Delta Construções S.A.; 

 
• Porteiras – com potência estimada de 86 MW, localizada no rio Maranhão, Estado de 

Goiás, imediatamente a jusante da UHE Maranhão; 
 
• Tabajara – com potência estimada de 350 MW, localizada no rio Ji-paraná, Estado de 

Roraima, em parceria com a Queiroz Galvão e Eletronorte;  
 
• Toricoejo – com 76 MW de potência, localizada no rio das Mortes, Estado do Mato 

Grosso, em parceria com Eletronorte, Alupar Investimento S.A. e Dreen Brasil.  
 
Adicionalmente aos projetos incluídos no PAC, desenvolve os seguintes estudos: 
 
• de Inventário do rio Jequitinhonha e seu principal afluente, o rio Araçuaí, com potencial 

total de 1.092 MW, no Estado de Minas Gerais, em parceria com as empresas Cemig e 
Neoenergia S.A. (Neoinvest). Este estudo está em análise pela Aneel; 

 
• de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental para as UHE: 
 

Maranhão – com potência estimada de 125 MW, localizada no rio Maranhão, Estado de 
Goiás, em parceria com as empresas PCE, Rialma, Construtora Queiroz Galvão S.A. e 
Energética-Tech; 
 
Buriti Queimado – com potência estimada de 142 MW, localizada no rio das Almas, 
Estado de Goiás, em parceria com as empresas PCE, Rialma e Queiroz Galvão. 

 
Com o advento da Lei nº 11.651/2008, a Holding pode associar-se em consórcios ou ter 
participação em sociedades que se destinem à produção e transmissão de energia elétrica 
no exterior, em articulação com suas controladas. Nesse contexto, foi constituída a SPE 
Inambari Geração de Energia S.A., parceria da Eletrobras (29,4%), FURNAS (19,6%) e 
Construtora OAS (51%), que tem como escopo a realização de estudos de viabilidade para 
implantação da Central Hidrelétrica Inambari (2.000 MW), localizada no rio Inambari, 
província de Madre de Dios, Peru, a 300 km da fronteira com o território brasileiro, bem 
como a transmissão associada, que inclui a elaboração de projeto para exportação de 
energia elétrica para o Brasil. 
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Transmissão 
 
A Empresa participa de 11 projetos de transmissão, também integrantes do PAC, considerados 
imprescindíveis para garantir a confiabilidade do SIN, com as seguintes características:  
 
Propriedade Integral  
 
• LT Tijuco Preto – Itapeti e Itapeti – Nordeste – ambas em 345 kV, com 50 km de extensão 

total, interligarão a SE Tijuco Preto, situada no Estado de São Paulo, e as SE Itapeti e 
Nordeste, de propriedade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 
(CTEEP), para reforçar o atendimento e dar maior confiabilidade à Região da Grande São 
Paulo. A divisão do empreendimento em dois trechos, LT Tijuco Preto – Itapeti e Itapeti – 
Nordeste, foi solicitada à Aneel. A LI para o primeiro trecho foi emitida em novembro de 
2010 e a entrada em operação está prevista para 2011. O segundo trecho encontra-se em 
fase de obtenção da LI, a ser concedida pelos órgãos ambientais, para início das obras civis; 

 
• LT Bom Despacho 3 – Ouro Preto 2 – em 500 kV, circuito simples, com 180 km de 

extensão, interligará as SE Ouro Preto 2 e Bom Despacho 3, ambas situadas no Estado 
de Minas Gerais. Proporcionará maior confiabilidade no suprimento de energia para a 
Região da Serra da Mantiqueira. Refere-se ao Lote C do Leilão Aneel nº 006/2008, do 
qual FURNAS sagrou-se vencedora. Aguarda LI, a ser concedida pelos órgãos ambientais, 
para dar início às obras civis; 

 
• LT Mascarenhas – Linhares – em 230 kV, circuito simples, com 99 km de extensão, e SE 

Linhares em 230/138 kV, interligará as SE Mascarenhas e Linhares, ambas localizadas no 
Estado do Espírito Santo. Contribuirá, principalmente, para melhorar o atendimento às 
cargas da Região Norte do Espírito Santo. Refere-se ao Lote E do Leilão Aneel nº 
005/2009, do qual FURNAS sagrou-se vencedora. Aguarda LI, a ser concedida pelos 
órgãos ambientais, para dar início às obras civis. 

 
Sociedade de Propósito Específico (SPE) 
 
• LT Coletora Porto Velho – Araraquara 2 – parceria de FURNAS (24,5%) com as empresas 

CTEEP (51%) e Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) (24,5%), na SPE 
Interligação Elétrica do Madeira S.A. (IE Madeira). Refere-se ao Lote D do Leilão Aneel nº 
007/2008. A LT, com 2.375 km de extensão, interligará os Estados de Rondônia e de São 
Paulo, em corrente contínua, ±600 kV. O Contrato de Concessão Aneel nº 013/2009 
prevê a entrada em operação para 2012; 

 
• Estação Retificadora CA/CC, 500/±600 kV, 3.150 MW e Estação Inversora CC/CA, 

±600/500 kV, 2.950 MW – parceria de FURNAS (24,5%) com CTEEP (51%) e CHESF 
(24,5%), na SPE Interligação Elétrica do Madeira S.A. (IE Madeira). Refere-se ao Lote F 
do Leilão Aneel nº 007/2008. As estações serão localizadas, respectivamente, nas SE 
Coletora Porto Velho e Inversora Araraquara. O Contrato de Concessão Aneel nº 
015/2009, prevê a entrada em operação para 2013; 

 
• Conexão de Usinas de Biomassa e PCH ao SIN – envolve Instalações de Transmissão de 

Centrais de Geração para Conexão Compartilhada (ICG) e Instalações de Interesse Exclusivo e 
de Caráter Individual das Centrais de Geração (IEG) – parceria de FURNAS (49%), com Delta 
(25,5%) e J. Malucelli (25,5%), na SPE Transenergia Renovável S.A. Refere-se ao Lote C do 
Leilão Aneel nº 008/2008. Composto por sistema de transmissão em 230 e 138 kV, localizado 
nos Estados de Mato Grosso do Sul e Goiás, integrará usinas de biomassa e PCH ao SIN. O 
Contrato de Concessão Aneel nº 009/2009, prevê a entrada em operação para 2011; 

 
• SE Itatiba 500 kV – parceria de FURNAS (49%) e J. Malucelli (51%), na SPE 

Transenergia São Paulo S.A. Refere-se à implantação do seccionamento da LT 500 kV 
Campinas – Ibiúna por meio da construção de subestação composta por 2 bancos de 
autotransformadores de 400 MVA e 500/138 kV, sendo 7 unidades monofásicas de 133 
MVA e 1 reserva, e 1 banco de capacitor shunt de 200 Mvar, em 138 kV. Refere-se ao 
Lote G do Leilão Aneel nº 001/2009. O Contrato de Concessão Aneel nº 024/2009, prevê 
a entrada em operação para 2011; 
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• LT 230 kV Serra da Mesa – Niquelândia e Niquelândia – Barro Alto – parceria de FURNAS 
(49%), J. Malucelli (25,5%) e Delta (25,5%), na SPE Transenergia Goiás S.A. Compreende a 
construção do 2º circuito da LT 230 kV Serra da Mesa – Niquelândia e Niquelândia – Barro 
Alto, com 100 e 88 km de extensão, respectivamente, circuito simples, ambas localizadas no 
Estado de Goiás. Refere-se ao Lote K do Leilão Aneel nº 001/2009. O Contrato de Concessão 
Aneel nº 028/2009, prevê a entrada em operação para 2011; 

 
• LT Rio Verde Norte – Trindade, em 500 kV, circuito duplo, com 193 km de extensão; LT 

Trindade – Xavantes, em 230 kV, circuito duplo, com 37 km; LT Trindade – Carajás, em 
230 kV, circuito simples, com 29 km; e SE Trindade em 500/230 kV – localizadas no 
Estado de Goiás. Parceria de FURNAS (49%), J. Malucelli (31%) e Engevix Engenharia 
S.A. (20%), por meio da SPE Goiás Transmissão S.A. A SE Trindade eliminará 
sobrecargas nas SE Bandeirantes e Anhanguera e sua integração ao SIN garantirá o 
adequado suprimento de energia elétrica à região. Refere-se ao Lote A do Leilão Aneel nº 
005/2009. O Contrato de Concessão Aneel nº 002 foi assinado em 12.07.2010, com 
entrada em operação prevista para 2012; 

 
• LT Mesquita – Viana 2, em 500 kV, circuito simples, com 248 km de extensão; LT Viana 

2 – Viana, em 345 kV, circuito duplo, com 10 km; e SE Viana 2, em 500/345 kV – 
localizadas nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Parceria de FURNAS (49%), J. 
Malucelli (20%) e Engevix (31%), por meio da SPE MGE Transmissão S.A. O 
empreendimento aumentará a confiabilidade no fornecimento de energia elétrica para o 
Estado do Espírito Santo e proporcionará o desempenho adequado do sistema em caso 
de contingências nas grandes fontes de abastecimento do mesmo. Refere-se ao Lote G 
do Leilão Aneel nº 005/2009. O Contrato de Concessão Aneel nº 008 foi assinado em 
12.07.2010, com entrada em operação prevista para 2012; 

 

• SE Corumbá (150 MVA) – localizada no Município de Caldas Novas, Estado de Goiás.  
Refere-se ao Lote C, do Leilão nº 008, de 09.12.2010, arrematado pelo Consórcio Caldas 
Novas, constituído por FURNAS (49,9%), Desenvix Energias Renováveis S.A. (25,05%), 
Santa Rita Comércio e Instalações Ltda. (12,525%) e CEL Engenharia Ltda. (12,525%). 
A implantação da SE reforçará o atendimento elétrico à Região de Caldas Novas, onde ela 
está localizada, importante centro turístico e que vem apresentando grande crescimento 
de carga. Refere-se a 2 autotransformadores trifásicos 345/138/13,8 kV, 75 MVA cada, e 
vãos associados. Em fase de obtenção da LI, a ser concedida pelos órgãos ambientais, 
para dar início às obras civis. 

 
Reforços nas Instalações de Transmissão  
 
Em adição aos empreendimentos constantes do PAC, FURNAS foi autorizada pela Aneel a 
realizar os seguintes reforços em suas instalações de transmissão, com receita definida: 
 
• SE Mascarenhas de Moraes – localizada no Estado de Minas Gerais, ampliação da capacidade 

de transformação 345/138 kV, em 400 MVA, com a instalação do 2º banco e substituições de 
equipamentos de manobra e barramento, por superação de capacidade, no setor de 138 kV; 

 

• SE Poços de Caldas – localizada no Estado de Minas Gerais, instalação do 5º banco de 
autotransformadores, composto por 4 unidades de 75 MVA, em 345/138 kV sendo um 
reserva e vãos associados; e instalação de banco de capacitores shunt, em 138 kV, 150 
Mvar, e módulo de conexão arranjo BPT; 

 

• LT 345 kV Luiz Carlos Barreto de Carvalho – Estreito C1 e C2 – localizada nos Estados de 
Minas Gerais e de São Paulo, Mascarenhas de Moraes – Estreito e Furnas – Estreito 
(seccionadas pela SE Estreito), ambas localizadas no Estado de Minas Gerais, e Furnas – 
Mascarenhas de Moraes, localizada no Estado de Minas Gerais, substituição de trechos de 
cabos para-raios; 

 

• SE Barro Alto – localizada no Estado de Goiás, instalação do 2º banco de 
transformadores, que ampliou a capacidade de transformação 230/69 kV, em 50 MVA; 
instalação do 2º banco de capacitores, em 230 kV, de 27,7 Mvar; e a regularização de 
reforços realizados anteriormente para viabilizar esses projetos;  
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• SE Rio Verde – localizada no Estado de Goiás, instalação do 3º banco de 
autotransformadores de 33,3 MVA, em 230/138/13,8 kV, e conexões; 

 

• SE Bandeirantes – localizada no Estado de Goiás, substituição de equipamentos por 
superação no setor de 230 kV; 

 

• SE Samambaia – localizada no Distrito Federal, ampliação da capacidade de 
transformação em 225 MVA com a inclusão do 3º banco, em 345/138 kV; 

 

• SE Brasília Sul – localizada no Distrito Federal, instalação do 3º e do 6º bancos de 
autotransformadores, em 345/230 kV, de 75 e 150 MVA, respectivamente, e conexões; 

 

• SE Brasília Geral – substituição de dois autotransformadores trifásicos de 30 MVA, 
230/34,5 kV, por um de 60 MVA; 

 

• SE Guarulhos – localizada no Estado de São Paulo, instalação de dois bancos de 
capacitores no setor de 345 kV, sendo um de 150 Mvar e outro de 100 Mvar;  

 

• SE Foz do Iguaçu – localizada no Estado do Paraná, implantação do barramento de 500 kV e dos 
vãos de manobra, atendendo aos procedimentos de rede, substituição dos vãos de manobra 
superados e de toda infraestrutura para a entrada da LT Foz do Iguaçu – Cascavel Oeste, 500 kV; 

 

• SE Jacarepaguá – localizada no Estado do Rio de Janeiro, implantação de um banco de 
autotransformador, composto por três unidades monofásicas de 225 MVA, em 345/138 kV, e 
vãos associados. 

 

Operação do Sistema 
 
O ano de 2010 foi, de forma geral, desfavorável sob o aspecto hidrológico, na área em que 
se situam as instalações de FURNAS, à exceção da bacia do rio Paraíba do Sul (UHE Funil), 
que manteve as vazões afluentes em torno da média histórica. Com o início do período 
chuvoso, em novembro, todas as bacias apresentaram vazões acima da média, terminando 
o ano em situação favorável. Em termos operacionais, após o início da estação chuvosa, 
deu-se a esperada recuperação do armazenamento de seus reservatórios, fator de grande 
importância para manter o padrão de qualidade e confiabilidade na prestação de serviços de 
geração, transmissão e comercialização de energia elétrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Parceria com a iniciativa privada. 
 

Obs.: UHE Marechal Mascarenhas de Moraes, Luiz Carlos Barreto de Carvalho e Porto Colômbia fazem parte da 
bacia do rio Grande e se localizam em posições intermediárias em relação aos reservatórios das UHE Furnas e 
Marimbondo, com comportamento similar. 

Situação Hidrológica dos Reservatórios 
de FURNAS em 2010
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As instalações de geração ficaram disponíveis em 88% do tempo (83%, se incluídas as 
atividades de modernização) e as de transmissão tiveram suas linhas disponíveis em 
99,7%. Esses indicadores foram obtidos a partir de investimentos, principalmente, na 
manutenção e operação do parque gerador e das instalações de transmissão. 
 
Destaca-se, também, o desenvolvimento do Sistema para Controle de Intervenções, 
Indisponibilidades e Restrições Operativas (SIRO), com previsão de entrada em operação 
em 2011.  
 
Ao mesmo tempo, a Empresa está desenvolvendo critérios para aperfeiçoar ações de 
comando remoto de instalações a partir dos Centros de Operação Regionais. 
 
Na Transmissão, destacou-se, em 2010, a entrada em operação de novas instalações, 
relacionadas a seguir, que proporcionaram maior confiabilidade e melhor desempenho do 
SIN, a saber: 
 
• LT 345 kV Macaé – Campos, circuito 3, e ampliações das SE associadas; 
 
• LT 345 kV Furnas – Pimenta 2 (SPE);  
 
• SE Samambaia – 2º banco de capacitores em 345 kV;  
 
• SE Macaé – banco de reatores em 345 kV, 80 Mvar;  
 
• SE Viana – 3º banco de autotransformadores em 345/138/13,8 kV, 225 MVA;  
 
• SE Tijuco Preto – 4º banco de transformadores em 765/345 kV, 1.500 MVA; 
 
• SE Brasília Geral – substituição de dois autotransformadores trifásicos de 30 MVA, 

230/34,5 kV, por dois de 60 MVA; 
 
• SE Venda das Pedras – resultou do seccionamento da LT 345 kV Adrianópolis – Macaé, 

circuito 1. FURNAS é acessante da referida SE, que pertence à empresa Elecnor 
Transmissão de Energia S.A. 

 
Cabe destacar que, em 2010, FURNAS iniciou a substituição dos sistemas de proteção das 
linhas de transmissão em 765 kV, em operação há 30 anos, por equipamentos de tecnologia 
digital. Esses dispositivos, em casos de curto-circuito, são responsáveis pelo desligamento 
das linhas, eliminando os defeitos e a propagação dos distúrbios. Os circuitos 1, 2 e 3 das 
LT Foz do Iguaçu – Ivaiporã e Itaberá – Tijuco Preto e o circuito 3 da LT Ivaiporã – Itaberá 
já estão operando com a nova tecnologia. 
 
Além disso, encontra-se disponível para operação a nova SE 138 kV Santa Cruz, que inclui 
os nove vãos das LT, remanejados da antiga SE, e atende às unidades geradoras, a óleo e a 
gás, da UTE Santa Cruz. 
 
 

Manutenção das Instalações 
 
Com objetivo de aumentar as taxas de disponibilidade dos equipamentos, com reflexo direto 
na confiabilidade operacional do SIN, FURNAS procura aliar a experiência de seu corpo 
técnico à implementação de rigorosos procedimentos de manutenção.  
 
Desta forma, pratica a execução fiel do planejamento de manutenção dos equipamentos de 
seu parque gerador e transmissor, garantindo de forma adequada o atendimento à 
demanda do SIN. 
 
Em conformidade com essas orientações, prosseguiram os trabalhos de modernização das 
UHE Furnas e Luiz Carlos Barreto de Carvalho.  
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Destacaram-se outras atividades de manutenção, a saber: 
 
• desenvolvimento do projeto Sistema Nacional de Observabilidade e Controlabilidade 

(Sinocon), sob responsabilidade do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que 
tem como objetivo a modernização dos sistemas de supervisão e controle da Empresa; 

 
• descomissionamento e comissionamento de unidades geradoras; 
 
• recuperação de transformadores; 
 
• desenvolvimento e nacionalização de componentes; 
 
• aumento da disponibilidade operacional de equipamentos, para obter soluções com 

menor custo, mediante aprimoramento de técnicas de inspeção, com ênfase na utilização 
da técnica de termografia; adoção de novos materiais e redefinição de processos, 
envolvendo a implantação de oficinas específicas, por exemplo, para o reparo de 
compressores e disjuntores e o desenvolvimento de componentes para diversos 
equipamentos; 

 
• adoção de técnicas modernas e diferenciadas de manutenção em equipamentos 

energizados, tais como: tratamento de óleo em transformadores e manutenção em 
seccionadoras, sem necessidade de desligamento (situação que não há incidência de 
desconto referente à parcela variável). 

 
No que se refere às ações realizadas nas subestações, destacaram-se: revisão geral de 22 
disjuntores, modernização de 48 retificadores e reparo/revitalização de 6 transformadores e 
3 reatores. 
 
Cabe registrar ainda: 
 
• implantação das Unidades de Aquisição e Controle (UAC), integrantes do projeto Sinocon, 

na UHE Marimbondo e nas unidades geradoras da UHE Itumbiara; 
 
• implantação de Medidores Digitais de Grandezas Elétricas (MDGE) nas SE Tijuco Preto, 

Ivaiporã, Itaberá, Brasília Geral, Poços de Caldas e Araraquara; 
 
• implantação do comando remoto da SE Gurupi, pelo Centro Regional Goiás, e revisão do 

comando da SE Itutinga, pelo Centro Regional Minas Gerais; 
 
• acompanhamento dos trabalhos de implantação do Sistema de Telefonia IP (Internet 

Protocol); 
 
• acompanhamento da interligação dos sistemas de telecomunicações da UHE Serra do 

Facão ao sistema interligado; 
 
• instalação, na SE Itaberá, de dispositivos nos isoladores de pedestal para aumentar a 

capacidade de isolamento contra descargas elétricas sob chuva intensa e serviço de 
reforço da blindagem contra descargas atmosféricas. 

 
Comercialização de Energia Elétrica 
 
Geração 
 
A comercialização de energia elétrica é realizada, no Brasil, de acordo com o estabelecido 
pela Lei nº 10.848/2004, e pelo Decreto nº 5.163/2004. O mercado é organizado segundo 
dois ambientes instituídos para celebração de contratos de compra e venda de energia: 
 
• Ambiente de Contratação Regulada (ACR), do qual participam agentes de geração e de 

distribuição de energia;  
 
• Ambiente de Contratação Livre (ACL), do qual participam agentes de geração, 

comercializadores e consumidores livres. 
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Evolução da Geração Própria de 
Energia de FURNAS
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No ACR, a comercialização de energia se realiza por meio de leilões públicos, regulados pela 
Aneel, que podem ser conduzidos pela Agência ou pela CCEE. Desses leilões resultam 
contratos bilaterais regulados, denominados Contratos de Comercialização de Energia 
Elétrica no Ambiente Regulado (Ccear), celebrados entre cada agente de geração vendedor 
(concessionárias de serviço público ou produtores independentes) e todos os compradores 
(distribuidores de energia) participantes dos leilões. Nesse ambiente, FURNAS participa de 
leilões, sejam estes destinados à venda de energia existente (energia de usinas já 
implantadas) ou à licitação de novos empreendimentos de geração. 
 
No ACL há livre negociação entre os produtores independentes, comercializadores e 
consumidores livres. Já para os concessionários de serviço público, sob controle federal, 
como é o caso de FURNAS, existe a exigência legal de leilões ou chamadas públicas para 
compra e venda de energia. Nesse Ambiente os acordos de compra e venda de energia são 
pactuados por meio de contratos bilaterais. 
 
Os recursos disponíveis de energia para venda são compostos pela energia de usinas 
próprias de FURNAS e pela compra de energia das empresas CPFL Geração de Energia S.A., 
Produtores Energéticos de Manso S.A. (Proman), Eletrobrás Termonuclear S.A. 
(Eletronuclear) e Serra do Facão Energia S.A. (Sefac). No caso da Eletronuclear, tal compra, 
homologada por meio da Resolução Aneel nº 252/2005, está vinculada ao cumprimento dos 
Decretos nº 2.655/1998 e 4.550/2002 e da Portaria nº 320/2004, do MME.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nota: Estas informações consideram a geração das usinas de propriedade integral e a parcela de propriedade de FURNAS 

referente às UHE Serra da Mesa (48,46%) e Manso (70%). No caso das SPE, a saber: UHE Peixe Angical, Baguari, Retiro 
Baixo, Serra do Facão e Foz do Chapecó, embora a Empresa detenha, respectivamente, 40, 15, 49, 49,5 e 40% da 
propriedade das instalações, a energia gerada pertence, integralmente, às SPE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energia Elétrica Comercializada
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Transmissão 
 
A comercialização dos serviços de transmissão é realizada segundo duas modalidades: no 
ambiente de serviço público (concessão) e no ambiente de interesse exclusivo do acessante 
(extra-concessão). 
 
Ambiente de Concessão de Serviço Público 
 
A prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica é caracterizada no 
Contrato de Concessão pela disponibilização das instalações de transmissão, a saber:  
 
• Rede Básica de Transmissão 
 
As instalações de transmissão, classificadas pela Aneel como integrantes da Rede Básica 
(RB), são disponibilizadas ao ONS mediante recebimento da correspondente parcela da 
Receita Anual Permitida (RAP), conforme registrado no Contrato de Prestação de Serviços 
de Transmissão (CPST). 
 
A parcela da RAP referente à RB é atualizada, anualmente, por meio de resolução 
homologatória específica, emitida pela Aneel, com base na variação do Índice Geral de 
Preços de Mercado (IGP-M). 
 
Para as novas instalações de transmissão autorizadas pela Aneel, a partir de 2000, ocorre, a 
cada quatro anos, revisão tarifária para a correspondente parcela da RAP. O processo de 
revisão tarifária, que deveria ocorrer em 2009, foi realizado em 2010 e reduziu a RAP de 
FURNAS no ciclo 2010-2011. Em consequência, a partir do segundo semestre de 2010, além 
da redução da RAP do próprio ciclo, vem sendo descontada parcela de ajuste referente aos 
valores recebidos a maior no ciclo anterior, no total de cerca de R$ 20 milhões, ou seja, 
menos de 1% da RAP do ano.  
 
No ano de 2010, a RAP de FURNAS recebeu acréscimos decorrentes, principalmente, da 
entrada em operação comercial de novas instalações de transmissão da Rede Básica, entre 
elas: LT Macaé – Campos 3 e SE Samambaia e Macaé. 
 

O gráfico, a seguir, apresenta a evolução da RAP nos últimos cinco anos para as instalações 
de transmissão da Rede Básica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Instalações de Transmissão Fora da Rede Básica 
 
As demais instalações de transmissão, não integrantes da RB, são disponibilizadas 
diretamente aos acessantes interessados mediante recebimento da correspondente RAP, 
denominada especificamente “encargo de conexão”, conforme registro em Contrato de 
Conexão ao Sistema de Transmissão (CCT). 

 
De acordo com a regulamentação, os CCT são diretamente negociados com os 
consumidores livres, agentes de geração e agentes de importação e/ou exportação de 
energia.  

Evolução da Receita Anual
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• Compartilhamento de Instalações 
 

Na concessão de serviço público de transmissão existe, ainda, a obrigação de compartilhamento 
com outros concessionários, de instalações e infraestruturas, fazendo jus às correspondentes 
receitas pactuadas nos Contratos de Compartilhamento de Instalações (CCI).  

 

A evolução das receitas auferidas, decorrentes desses contratos, é apresentada a seguir: 
               

R$ Mil 
Natureza do Contrato  2006 2007 2008 2009 2010 

Conexão ao Sistema de Transmissão (CCT) * 13.180 14.221 14.784 15.842 17.157 

Compartilhamento de Instalações (CCI) 2.031 2.284 6.582 4.543 5.081 

Total 15.211 16.505 21.366 20.385 22.238 
 

    * Inclui somente os contratos CCT não regulados pela Aneel, negociados diretamente com os acessantes.  

 
Ambiente Extra-Concessão 
 

O Contrato de Concessão permite o desenvolvimento de outras atividades mediante 
recebimento de “outras receitas” que não fazem parte da prestação do serviço público regulado 
pela Aneel, regido por instrumento contratual próprio a título oneroso. Incluem-se, nesse caso, 
os Contratos de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção (CPSOM), os Contratos de 
Prestação de Serviços de Manutenção (CPSM) e ainda os Contratos de Compartilhamento de 
Infraestrutura (CCIF), sendo estes com agentes externos ao Setor Elétrico.  
 
A evolução das receitas auferidas, decorrentes desses contratos, é apresentada a seguir: 

 
R$ Mil 

Natureza do Contrato  2006 2007 2008 2009 2010 

Prestação de Serviços de Operação e Manutenção (CPSOM) 1.563 1.684 2.461 2.880 3.424 

Prestação de Serviços de Manutenção (CPSM) 1.036 1.163 1.201 1.291 1.306 

Compartilhamento de Infraestrutura (CCIF) 2.000 1.700 - 59 - 

Total 4.599 4.547 3.662 4.230 4.730 

 
 

Comercialização de Serviços de Apoio Técnico, Operacional 
e Administrativo 
 
Em 2010, FURNAS prestou serviços técnicos e gerenciais, na área de geração e 
transmissão, para empresas públicas e privadas, nacionais e internacionais, e serviços de 
engenharia do proprietário para as SPE. Nesse período, foram emitidas 48 propostas e 
firmados 15 contratos, destacando-se: 
 

Prestação de Serviços 
 

Cliente Atividade 
  

Inambari Geração de Energia S.A. - 
Peru 

Serviços de engenharia do proprietário referentes aos 
estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a 
UHE Inambari 
 

Cachoeira Paulista Transmissão de 
Energia S.A. 

Serviços de operação e manutenção da LT 500 kV Cachoeira 
Paulista – Tijuco Preto, circuito simples 
 

Santo Antônio Energia S.A. Serviços de engenharia do proprietário para a UHE Santo Antônio: 
- projetos básico e executivo; 
- acompanhamento da obra, da montagem eletromecânica, do 

controle tecnológico dos materiais e do comissionamento; 
- inspeções nas fábricas; 
- gestão fundiária e ambiental. 
 

Transenergia Renovável S.A.  Serviços de engenharia do proprietário para conexão de 
Usinas de Biomassa e PCH ao SIN: 
- projeto básico e contratos de compartilhamento – Fase 1; 
- gestão ambiental; 
- coordenação da fiscalização da construção e montagem. 
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Cliente Atividade 
 

Retiro Baixo Energética S.A. Prestação de serviços de engenharia do proprietário para a 
implantação da UHE Retiro Baixo 
 

Interligação Elétrica do Madeira S.A.  Serviços  de  engenharia  do  proprietário  para  a  LT  Porto 
Velho – Araraquara: 
- fiscalização da implantação do traçado e do levantamento 

topográfico; 
- gestão fundiária; 
- consultoria técnica de suporte à gestão. 
 

Goiás Transmissão S.A. Serviços de engenharia do proprietário para as LT Rio Verde 
Norte – Trindade, Trindade – Xavantes, Trindade – Carajás e 
SE Trindade:  
- projeto, inspeção e comissionamento; 
- coordenação da construção e montagem; 
- gestão fundiária e ambiental. 
 

MGE Transmissão S.A. Serviços de engenharia do proprietário para as LT Mesquita – 
Viana 2, Viana 2 – Viana e SE Viana 2:  
- projeto, inspeção e comissionamento; 
- coordenação da construção e montagem; 
- gestão fundiária e ambiental. 
 

Transenergia São Paulo S.A. Serviços de engenharia do proprietário para a SE Itatiba:  
- coordenação e inspeção de campo, relativas ao controle da 

qualidade da construção civil e da montagem eletromecânica; 
- gestão ambiental. 
 

Transenergia Goiás S.A. Serviços de engenharia do proprietário para as LT Serra da 
Mesa – Niquelândia e Niquelândia – Barro Alto:  
- coordenação do controle da qualidade da topografia, da 

construção civil e da montagem eletromecânica; 
- gestão ambiental. 
 

Clientes Diversos Serviços na área de tecnologia do concreto e mecânica dos solos 
 

 
 

Evolução das Instalações Elétricas em Operação 
 
Usinas Geradoras – Capacidade Instalada, Propriedade e Energia 
Assegurada 
 
Os montantes de energia assegurada, de cada usina operada por FURNAS, correspondem às 
quantidades máximas de energia e potência elétricas associadas ao empreendimento, que 
poderão ser utilizadas para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por 
meio de contratos. 
 
A revisão desses montantes é realizada quando o MME, mediante critérios de garantia de 
suprimento de déficit máximo de 5%, define a forma de cálculo da garantia física dos 
empreendimentos de geração. 
 
 

Usina / Localização 
Capacidade 
Instalada 

(MW) 

Propriedade das 
Instalações 

(%) 

Energia 
Assegurada 
(MW Médio) 

Entrada 
em 

Operação 

Vencimento 
da Concessão 

   2009 2010  
 

Hidrelétrica 
      

Propriedade Integral       

Itumbiara (GO/MG) 2.082 100,00 1.015 1.015 1980 26.02.2020 

Marimbondo (SP/MG) 1.440 100,00 726 726 1975 07.03.2017 

Furnas (MG) * 1.216 100,00 598 598 1963 07.07.2015 
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Usina / Localização 
Capacidade 
Instalada 

(MW) 

Propriedade das 
Instalações 

(%) 

Energia 
Assegurada 
(MW Médio) 

Entrada 
em 

Operação 

Vencimento 
da Concessão 

   2009 2010  
 

 

Luiz Carlos Barreto de Carvalho (SP/MG) * 
 

1.050 
 

100,00 
 

495 
 

495 
 

1969 
 

 

07.07.2015 

Marechal Mascarenhas de Moraes (MG) 476 
 

100,00 295 295     1973 ** 31.10.2023 

Corumbá 1 (GO) 375 100,00 209 209 1997 29.11.2014 

Porto Colômbia (MG/SP) 320 100,00 185 185 1973 16.03.2017 

Funil (RJ) 216 100,00 121 121     1969 ** 07.07.2015 

Propriedade Compartilhada       

Em Parceria 
      

Serra da Mesa (GO) *** 1.275 48,46 671 671 1998 07.05.2011 

Manso (MT) 212 70,00 92 92 2000 09.02.2035 

Sociedade de Propósito Específico (SPE)       

Peixe Angical (TO) 452 40,00 271 271 2006 06.11.2036 

Baguari (MG) 140 15,00 80 80,2 2009 14.08.2041 

Retiro Baixo (MG) 82 49,00 - 38,5 2010 14.08.2041 

Serra do Facão (GO) 212,58 49,50 - 182,4 2010 06.11.2036 

Foz do Chapecó (RS/SC) **** 855 40,00 - 432 2010 06.11.2036 

Térmica       

Propriedade Integral  
 

 
 

 
 

Santa Cruz (RJ) 932 100,00 496    733 
***** 

1967 07.07.2015 

Roberto Silveira (Campos) (RJ) 30 100,00 21 21     1977 ** Prorrogação 
Concedida 

 

São Gonçalo (RJ) – fora de operação  
 

- 
 

100,00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Prorrogação 
Negada 

 
*  Em processo de modernização.  

**   Data de incorporação a FURNAS. 
***   Em tramitação o processo de prorrogação do prazo de concessão da UHE por mais 20 (vinte) anos, requerida em 

conformidade com a Lei nº 9.074/1995. 
****  A quarta máquina (última) entrará em operação em 2011. 
***** Alteração da Energia Assegurada, em função da liberação para operação das unidades de geração a gás. 

 

 
Subestações – Tensão e Capacidade de Transformação 
 
Em 2010, ocorreu acréscimo na tensão 345 kV da capacidade de transformação instalada 
(MVA), que inclui empreendimentos de FURNAS, em Parceria e sob a forma de SPE, em 
função da entrada em operação de três subestações. 

 
                        MVA 

Tensão (kV) 2006 2007 2008 2009 2010 
≤ 230 5.213 5.095 5.095 5.181 5.181 

   345 25.246 24.985 24.985 25.260 26.552 

   500 47.598 47.421 47.421 47.421 47.421 

   750 23.050 24.150 24.150 24.150 24.150 

 Total 101.107 101.651 101.651 102.012 103.304 
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Linhas de Transmissão – Tensão de Operação, Propriedade e 
Extensão 
 
A extensão das LT em operação, próprias e construídas em associação com outras 
empresas, sob a forma de SPE, é informada em rubricas separadas, como se segue. 
 
Propriedade Integral    
 
Em 2010, a extensão de linhas de transmissão de propriedade exclusiva de FURNAS passou 
a ser de 19.398 km, conforme tabela a seguir. O acréscimo verificado deve-se às seguintes 
alterações: 
  
• energização da LT 345 kV Macaé – Campos 3, com 90 km; 
 
• aumento de 52 km, em função do seccionamento da LT 345 kV Adrianópolis – Macaé 1 

(177 km) na SE Venda das Pedras, que deu origem às LT Adrianópolis – Venda das 
Pedras (107 km) e Macaé – Venda das Pedras (122 km). 

 
                                                  km 

Tensão (kV) 2006 2007 2008 2009 2010 
≤ 230 4.349 4.349 4.349 4.318 4.318 
   345 6.070 6.070 6.070 6.079 6.221 
   500 4.549 4.549 4.549 4.549 4.549 
± 600 (CC) 1.612 1.612 1.612 1.612 1.612 
   750 2.698 2.698 2.698 2.698 2.698 

Total 19.278 19.278 19.278 19.256 19.398 
 

    
Propriedade Compartilhada – Sociedades de Propósito Específico (SPE) 
 
Em 2010, a LT Furnas – Pimenta 2, parceria de FURNAS (49%) com Cemig (51%), entrou 
em operação.  
 

Linha de Transmissão 
Tensão 

(kV) 
Total 
(km) 

Participação de 
FURNAS (%) 

 Entrada em 
Operação  

Furnas – Pimenta 2  345 63 49 2010 
Irapé – Araçuaí ** 230  61* 24,5 2007 
Itutinga – Juiz de Fora ** 345 144* 25 2007 
Montes Claros – Irapé 345 139* 24 2006 
Peixe Angical – Peixe 2  500 20 40 2006 

 
*  km efetivos de extensão que, após a construção do empreendimento, apresentaram pequenas diferenças em relação à 

previsão constante do Contrato de Concessão da Aneel. 
 

** LT constantes do PAC, do Governo Federal. 
 
 

Supervisão e Controle de Usinas Geradoras e Subestações 
 
Desde 1997, a Empresa possui Sistemas de Proteção, Controle e Supervisão em todos os 
novos empreendimentos de geração e transmissão, seja em novas instalações ou nas 
ampliações de instalações existentes, utilizando relés de proteção de tecnologia digital e o 
Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia (SAGE), desenvolvido pelo Centro de 
Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel).  
 
Em 2010, FURNAS implantou o sistema de proteção, controle e supervisão nas UHE Serra 
do Facão, Foz do Chapecó e Retiro Baixo e nas ampliações de subestações existentes, além 
da finalização do projeto das LT Macaé – Campos 3 e Furnas – Pimenta 2. 
 
Foi dada continuidade aos projetos das UHE Simplício e Batalha, de propriedade integral de 
FURNAS e da UHE Santo Antônio, na qual FURNAS é acionista e presta serviços de 
engenharia do proprietário. Nas UHE Furnas e Luiz Carlos Barreto de Carvalho, continuam 
as ações de modernização dos sistemas de proteção, controle e supervisão. 
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Foi finalizado o projeto de modernização do sistema de supervisão e controle do elo de 
corrente contínua entre as SE Foz do Iguaçu e Ibiúna (System Integrated Data Acquisition – 
Sindac) e trocadas as proteções eletromecânicas das linhas de 750 kV das SE Foz do 
Iguaçu, Ivaiporã, Tijuco Preto e Itaberá por relés de tecnologia digital que se comunicam 
diretamente com o sistema de supervisão e controle das respectivas subestações. 
 
 

Sistema de Transmissão de Telecomunicações 
 
É composto por 84 estações de rádio que interligadas somam 3.532 km de rotas de rádio e 
5.842 km de cabos de fibras ópticas, totalizando 9.374 km. Dá suporte à operação 
coordenada e integrada do sistema de transmissão da Empresa, permitindo ações de 
teleproteção do sistema elétrico, teleprocessamento, tráfego de dados para supervisão de 
grandezas elétricas e ações remotas de telecontrole. 
 
O Sistema de Transmissão de Telecomunicações Digital, formado por subsistemas rádio e 
óptico, atende a 88,5% das unidades operadas por FURNAS (usinas e subestações 
próprias), em Parceria ou sob a forma de SPE, e o Centro de Operação, localizado no 
Escritório Central, no Rio de Janeiro. Cinco por cento das unidades são atendidas pelo 
subsistema rádio analógico próprio e 6,5% por sistemas de terceiros. 
 
Em 2010, entraram em operação sistemas ópticos referentes a cabos Optical Ground Wire 
(OPGW) instalados em 117 km de linhas de transmissão referentes aos seguintes trechos: 
loop do seccionamento da LT Adrianópolis – Macaé, circuito 1, para atendimento à SE Venda 
das Pedras; LT Macaé – Campos, circuito 3; e LT que interliga a UTE e a SE Campos.   
 
 

Suporte Tecnológico 
 
Além das instalações de geração e transmissão e dos sistemas que as suportam, FURNAS 
possui centros tecnológicos e de treinamento como apoio às suas atividades, com objetivo 
de garantir e aumentar sua eficiência, economia e segurança, destacando-se os seguintes:  
 
Laboratório de Hidráulica Experimental e Recursos Hídricos 
 
Inaugurado em 1983, no Rio de Janeiro (RJ), reproduz aproveitamentos hidrelétricos, em 
modelo reduzido, mantidas as condições naturais dos locais onde se situam, para realizar 
simulações do funcionamento das estruturas hidráulicas e presta assistência técnica à 
construção, operação e manutenção dos mesmos, aumentando a eficiência, economia e 
segurança de projetos e obras. Oferece, também, às demais empresas do setor elétrico, 
assistência técnica à construção, operação e manutenção de suas usinas. 
 
Em 2010, os estudos para a UHE Santo Antônio, UHE Batalha e PCH Anta tiveram 
continuidade. 
 
Centro Tecnológico de Apoio à Construção de Empreendimentos de 
Transmissão 
 
Situado no Rio de Janeiro (RJ), desenvolve treinamentos para formação, aperfeiçoamento e 
atualização de profissionais especializados, do Brasil e do exterior, e presta serviços de 
consultoria técnica a empresas nacionais e internacionais na área de construção de linhas 
de transmissão e subestações, métodos e técnicas construtivas, análise de especificações, 
orçamento e banco de dados de obras de transmissão. 
 
Em 2010, nos cursos Construção de Linhas de Transmissão e Construção de Subestações, 
foram treinados 333 profissionais, sendo 89 empregados de FURNAS, 103 de empresas 
nacionais e 141 de empresas internacionais.  
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Centro Tecnológico de Engenharia Civil 
 
Localizado em Goiânia (GO) com a finalidade de atuar no desenvolvimento de pesquisas na 
área de engenharia civil e no controle tecnológico da qualidade das construções de 
empreendimentos de geração da Empresa. É reconhecido como a mais importante 
instituição tecnológica na sua área de atuação, no Projeto de Excelência da Associação 
Brasileira das Instituições de Pesquisas Tecnológicas (Abipti). Presta serviços de obras civis 
ao setor de energia elétrica e áreas correlatas, como mineração, construção civil 
habitacional, calibração, entre outras, para empresas nacionais e internacionais.  
 
Possui as seguintes atribuições: coordenar a aplicação de tecnologia aos trabalhos de 
concreto e geotecnia nas construções; desenvolver estudos relativos a técnicas de 
construção e aplicação de materiais; realizar investigações geológicas e geotécnicas e 
tratamento de fundações; instalar e operar instrumentação de auscultação das barragens; e 
elaborar procedimentos para o controle da qualidade de concreto e geotecnia.  
 
Este Centro Tecnológico recebeu o certificado ISO 9002 e seus laboratórios participam do 
Sistema de Garantia da Qualidade, credenciado pela Rede Brasileira de Laboratórios de 
Ensaios (RBLE), do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(Inmetro).  
 
Em 2010, atuou no desenvolvimento de 17 projetos plurianuais relacionados à pesquisa e 
inovação, com destaque para projetos nas áreas de conhecimento da tecnologia do 
concreto, da geotecnia, interação de fatores hidrometeorológicos com as estruturas e 
durabilidade de estruturas de usinas, tendo como foco principal a otimização de custos, a 
redução de prazos e a minimização de riscos. 
 
Ainda nesse ano, como instrumento de disseminação do conhecimento e de transferência de 
tecnologia, foram realizados treinamentos e fornecida capacitação para cerca de 20 mil 
horas-pessoas, nas áreas técnica, administrativa e de gestão. 
 
Centro de Simulação de Sistemas Elétricos 
  
Localizado no Escritório Central, no Rio de Janeiro (RJ), é composto de simuladores 
analógicos e digitais integrados, que reproduzem, em tempo real, perturbações e 
fenômenos dinâmicos, eletromecânicos e eletromagnéticos, próprios a um sistema elétrico 
de potência, o que possibilita o desenvolvimento de métodos e processos de controle, que 
melhoram o desempenho e a segurança do SIN. Envolve, também, sistemas de teste de 
proteção e de aquisição e análise de sinais e programas de análise de redes. 
 
Em 2010, foram realizadas análises relacionadas à performance de equipamentos de 
controle e de proteção, com objetivo de dar apoio à operação do SIN. Destaca-se, ainda, 
que o Centro presta serviços a outras empresas do Setor Elétrico.  
 
Centro Técnico de Ensaios e Medições 
 
Situado no entorno da UHE Furnas, em Minas Gerais, presta assistência técnica de 
manutenção e operação aos empreendimentos de FURNAS. Reúne equipe especializada nas 
áreas de metrologia, automação e controle, instrumentos de ensaio, ensaios de alta tensão, 
ensaios mecânicos e elétricos em máquinas rotativas de grande porte, sistemas de 
telecomunicação, manutenção em disjuntores e outros equipamentos de manobra, 
manutenção em equipamentos de alta tensão, ensaios físico-químicos, entre outras. É 
credenciado pela Rede Brasileira de Calibração (RBC), do Inmetro. 
 
Em 2010, teve importante participação nas modificações da SE Itaberá, para melhorar o 
desempenho em condições climáticas adversas. Foram realizadas, também, entre outras 
atividades, ensaios de acompanhamento cromatográfico local, nas SE Adrianópolis, 
Jacarepaguá e Tijuco Preto. Obteve certificação em nível III pela American Society for Non 
Destructive Testing (ASNT) para ensaios termográficos, até então a única no Brasil. 
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Centro de Treinamento de FURNAS 
  
Localizado, também, no entorno da UHE Furnas, são formados profissionais nas áreas de 
manutenção e operação de usinas hidrelétricas e subestações, sistemas elétricos e de 
telecomunicações. Presta serviços de consultoria às empresas do Setor Elétrico, no Brasil e 
no exterior, e dispõe dos seguintes recursos didáticos: Conjunto Motor-Diesel; Laboratórios 
de Eletrotécnica, Eletrônica, Hidromecânica, Máquinas Elétricas, Proteção e Controle, 
Telecomunicações e Testes de Bombas Centrífugas; Oficinas de Solda e Máquinas 
Operatrizes; e Simulador de Operação de Sistemas Elétricos. 
 
Em 2010, foi iniciado o Curso Técnico Básico (CTB) para 79 bolsistas selecionados em 
concurso público, para operação e manutenção de linhas de transmissão. O treinamento faz 
parte do processo de seleção, sendo a admissão em FURNAS condicionada à aprovação ao 
final do curso.  
 
 

Investimentos Associados ao Plano Plurianual (PPA) 
 
A execução das Ações Orçamentárias do Governo Federal sob responsabilidade de FURNAS, 
constantes do PPA 2008-2011, correspondeu, em 2010, a um volume de investimento de 
R$ 1.245,3 milhões, valores orçamentários informados ao Departamento de Coordenação e 
Controle das Empresas Estatais (Dest), cujos empreendimentos encontram-se relacionados 
a seguir: 

  
     R$ Milhões 

 Realizado 
  

Geração  

Implantação da UHE Simplício / PCH Anta (RJ) e Transmissão Associada 549,4 

Implantação da UHE Batalha (MG/GO) e Transmissão Associada 292,2 

Modernização da UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho (MG) 44,2 

Modernização da UHE Furnas (MG) 20,4 

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica 15,6 

Subtotal 921,8 
  

Transmissão  

Reforços no Sistema de Transmissão dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais 95,0 

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica  50,2 

Reforços no Sistema de Transmissão dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo 48,2 

Reforços no Sistema de Transmissão dos Estados de Goiás, de Mato Grosso e do Distrito Federal 31,0 

Implantação da LT Tijuco Preto – Itapeti – Nordeste (SP) 14,1 

Implantação da LT Macaé – Campos 3 (RJ) 7,5 

Implantação da LT Bom Despacho 3 – Ouro Preto 2 (MG) 7,0 

Implantação do Sistema de Transmissão Mascarenhas – Linhares 0,6 

Subtotal 253,6 
  

Outros   

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento 44,7 

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos 13,9 

Preservação e Conservação Ambiental de Empreendimentos de Geração e Transmissão 
de Energia Elétrica 

6,9 

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis 4,4 

Subtotal 69,9 
  

Total 1.245,3 
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Além dos empreendimentos UHE Simplício / PCH Anta e UHE Batalha, e respectivas 
transmissões associadas, descritos no subitem Expansão dos Negócios – Geração, que 
respondem por cerca de 68% dos investimentos do período, destacam-se as modernizações 
das UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho e Furnas, em operação, respectivamente, desde 
1969 e 1963, que totalizam mais de 5% do realizado. A modernização dessas usinas 
envolve a recuperação de turbinas, geradores e sistemas associados, bem como a 
implantação de novos sistemas de controle, comando, supervisão, monitoramento e 
proteção. Tem por objetivo permitir aumento da segurança operacional e confiabilidade dos 
equipamentos e sistemas eletromecânicos, prolongando a vida útil das usinas. 
 
Os investimentos em Reforços nos Sistemas de Transmissão dos Estados de São Paulo e de 
Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, de Goiás, de Mato Grosso e do Distrito 
Federal, e na Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica respondem por 
18% do total realizado no exercício. Essas ações têm por objetivo implantar reforços 
voltados à adequação do suprimento de energia elétrica em subestações e linhas de 
transmissão e consideram as indicações constantes do Plano de Ampliações e Reforços 
(PAR), do ONS, e do Programa de Expansão da Transmissão (PET), da EPE, período 2007-
2011, de extrema relevância para o desempenho e segurança do SIN. Já a ação 
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica visa a manutenção, reabilitação 
e otimização das instalações de transmissão de FURNAS, contando com a aquisição de 
sobressalentes e equipamentos-reserva necessários a evitar indisponibilidades e aumentar a 
confiabilidade.  
 
Os investimentos em Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e 
Teleprocessamento respondem por 4% do total realizado em 2010. Essas ações têm por 
objetivo a expansão do Sistema de Telecomunicações da Empresa e adequação da 
infraestrutura necessária à manutenção da tecnologia e à gestão com qualidade. 
 
 

Principais Relacionamentos de FURNAS 
 

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.  
 
Plano de Transformação do Sistema Eletrobras 
 
O Plano de Transformação do Sistema Eletrobras (PTSE), com participação de todas as suas 
controladas, é constituído por um conjunto de mais de 40 ações distribuídas em quatro 
vetores de atuação definidos pelo MME: Governança Corporativa, Reorientação dos 
Negócios de Distribuição, Reformulação Institucional da Eletrobras e Reorganização do 
Modelo de Gestão Empresarial.  
 
O Programa de Ações Estratégicas (PAE) 2009-2012 constituiu-se em grande avanço na 
concepção do Planejamento Estratégico Corporativo do Sistema Eletrobras 2010-2020, 
previsto no PTSE. A instituição do Plano tem por objetivo implementar uma visão de futuro, 
alinhada ao novo ambiente institucional do Setor Elétrico Brasileiro, com foco na eficiência 
empresarial, para obter melhores resultados.  
 
Das ações desenvolvidas em 2010, destaca-se a participação de FURNAS na elaboração dos 
Planos de Negócios de Geração, Transmissão e Comercialização. 
 
Vale ressaltar que todos os trabalhos desenvolvidos anteriormente, em conjunto com 
a Holding, continuam em andamento, adequados à nova realidade, conforme descrito 
a seguir: 
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Participação em Comitês 
 
Participa dos seguintes Comitês, no âmbito do Consise: 
 
• Comitê de Planejamento Estratégico (Copese) – fornece subsídios para aprimorar o 

relacionamento entre a Holding e suas Empresas Controladas; 
 
• Comitê de Operação, Planejamento, Engenharia e Meio Ambiente (Copem) – desenvolve 

ações estratégicas e estabelece diretrizes, visando atuação coordenada e harmônica das 
empresas, de forma a obter maior eficiência e abrangência no cenário energético 
nacional. FURNAS está representada no Comitê por dois diretores: de Engenharia; e de 
Operação do Sistema e Comercialização de Energia. Participa, por meio de seu quadro 
técnico, dos estudos, já iniciados, sobre planejamento de mercado e da oferta de energia 
elétrica, em subcomitês específicos, discriminados a seguir: 

 
–  Subcomitê  de  Estudos  Energéticos  –  subsidia  o  planejamento  estratégico  e  de 

mercado de energia elétrica das empresas do Sistema Eletrobras, com foco nos 
estudos da demanda de energia elétrica (Grupo de Trabalho de Demanda). Em 2010, 
concluiu estudo sobre as potencialidades econômicas regionais brasileiras que 
determinou o grau de influência das diferentes fontes de energia elétrica de cada 
região. FURNAS integrou a equipe técnica responsável pela Região Sul e coordenou as 
equipes de trabalho referentes às Regiões Centro-Oeste e Sudeste. Ainda no âmbito 
deste subcomitê, participa dos Grupos de Trabalho: Recursos Hídricos e do Potencial 
Hidrelétrico; e de Oferta.  Em 2010, no Grupo de Trabalho de Oferta, foi desenvolvido 
estudo de expansão da oferta de energia, no período de 2010 a 2030, visando à 
obtenção de um cenário de longo prazo a ser utilizado em futuras análises e 
possibilidades de negócio para o Sistema Eletrobras; 

 
–  Subcomitê de Estudos da Transmissão – elabora e fornece, ao Grupo de Trabalho de 

Oferta, informações de transmissão necessárias ao desenvolvimento do Programa de 
Expansão da Oferta do Sistema Eletrobras, tais como: limites de intercâmbio entre os 
subsistemas regionais e custos associados à expansão da transmissão; 

 
–  Subcomitê de Meio Ambiente (Scma) – reúne, em grupos de trabalho, gestores e 

especialistas das áreas de meio ambiente das empresas para atualização e 
desenvolvimento de agenda comum, em que se destacam os seguintes temas 
prioritários: Legislação e Marcos Regulatórios; Emissões de Gases de Efeito Estufa; 
Custos Ambientais; Recursos Aquáticos; Instrumentos de Gestão Ambiental; 
Comunicação Ambiental e Uso de Bordas de Reservatórios de Usinas Hidrelétricas. 

 
• Comitê de Integração Corporativa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (Cicop) –

coordena e estimula ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica nas 
empresas do Sistema Eletrobras, parcerias com universidades, centros de pesquisa e 
indústria, entre outras. Nesse sentido, o Cicop envida esforços na busca da melhor 
aplicação dos recursos de P&D+I, seja com recursos a serem utilizados por determinação 
das Leis nº 9.991/2000 e nº 10.848/2004, ou com aqueles sistematicamente aplicados 
no Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), ou ainda que possam ser captados 
nos Fundos Setoriais administrados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em especial 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT/CT-Energ); 

 
• Comitê de Sustentabilidade – alinha, no âmbito da governança corporativa, as ações das 

Controladas, com participação conjunta das mesmas no fornecimento de informações 
para questionários que são utilizados como ferramentas de gestão. Para dar suporte à 
inserção dos American Depositary Receipt (ADR), em nível 2, da Controladora, na Bolsa 
de Valores de Nova Iorque, participa do Dow Jones Sustainability Index (DJSI) e do 
preenchimento de exigências da Lei Sarbanes-Oxley (USGAAP e Formulário 20F). Com o 
mesmo objetivo, participa, também, do Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa 
de Valores de São Paulo (ISE – Bovespa).  
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Participação em Programas do Governo 
 
• Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
 
No que tange à participação do Setor Elétrico no PAC, lançado em 2007 pelo Governo Federal, 
FURNAS é forte indutora na implantação de empreendimentos de geração e transmissão descritos 
nos itens Expansão dos Negócios e Evolução das Instalações Elétricas em Operação deste Relatório. 
 
• Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) 
 
Cabe ressaltar a participação da Empresa no Procel, gerido pela Eletrobras, descrito no 
subitem Conservação de Energia, deste Relatório. 
 
• Programa Luz para Todos 
 
Lançado pelo Governo Federal, em novembro de 2004, coordenado pelo MME, o Programa tem 
como meta levar energia elétrica à população rural, que ainda não tem acesso a esse serviço 
público e fazer da eletricidade vetor de desenvolvimento e renda para as comunidades atendidas.  
 
A meta inicial para a Região Sudeste e o Estado de Goiás, coordenados por FURNAS, era 
levar energia a cerca de 203 mil famílias. Em 2010, este número alcançou 484 mil ligações, 
com mais de 2,4 milhões de pessoas beneficiadas.  
 
As Aldeias da Cidadania chegaram às regiões beneficiadas pelo Programa. Durante os 
eventos, organizados por FURNAS, a população tem acesso a atendimentos gratuitos como 
emissão de carteira de trabalho, Registro Geral, CPF, certidões de nascimento e de 
casamento, fotos para documentos, além de orientação jurídica e informações sobre 
procedimentos do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). 
 
Além disso, FURNAS realizou palestras educativas em articulação com prefeituras e outros 
parceiros; implantou o Projeto de Inclusão Digital com a doação de mobiliários e 
equipamentos eletrônicos; criou 492 Centros Comunitários de Produção, que possibilitaram 
a várias famílias compartilhar máquinas e equipamentos agrícolas movidos a eletricidade; 
criou bibliotecas conhecidas como Arca das Letras, que contêm 200 livros em vários temas: 
literatura, educação, meio ambiente, saúde, cidadania, entre outros; implantou, na região 
de atuação do Programa FURNAS Digital, 50 telecentros comunitários (espaços com 
computadores conectados à internet). 
 
• Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios (Prodeem)  
 
Criado pelo MME, em 1994, visa atender às populações desassistidas de rede elétrica 
convencional, utilizando-se de fontes energéticas renováveis e livres de poluição. Os 
sistemas energéticos utilizados pelo Programa incluem, principalmente, painéis 
fotovoltaicos, que expostos à luz solar produzem eletricidade em corrente contínua, 
podendo ser usada diretamente ou armazenada em baterias para uso posterior. 
 
Desde 2004, FURNAS é responsável pela execução do Plano de Revitalização e Capacitação do 
Prodeem (PRC/Prodeem) nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo 
e Goiás, que dá continuidade ao fornecimento de energia elétrica para atender às demandas 
sociais básicas em escolas, centros de saúde, comunidades e bombeamento de água. 
 
No escopo desse Programa, FURNAS concluiu, em 2010, a última etapa do PRC, Fase V, envolvendo 
os trabalhos de campo referentes aos serviços de revitalização e desmontagem dos sistemas 
fotovoltaicos. Abrangeu 34 municípios do Estado de Minas Gerais, 7 de Goiás e 1 do Espírito Santo, 
totalizando 33 revitalizações em escolas rurais não atendidas por energia elétrica convencional e 
236 remoções executadas, devido à chegada de redes de distribuição rural, implantadas pelo 
Programa Luz para Todos, e à desativação de escolas rurais que foram nucleadas. 
 
Além disso, prestou assistência aos sistemas em operação, situados nos municípios dos 
estados que compõem a região geoelétrica sob sua responsabilidade (Região Sudeste e 
Goiás). Nesse sentido, executou a manutenção em 21 sistemas fotovoltaicos e realizou a 
desativação de 7 sistemas das Fases II, III e IV do PRC/Prodeem. 
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Ao final do exercício de 2010, 197 sistemas permaneceram em operação e 409 foram 
desativados em consonância com o estabelecido pelo Diretório do PRC/Prodeem e com o 
Manual de Operacionalização do Programa Luz para Todos. Os equipamentos desativados, 
após definição e autorização do MME, serão disponibilizados para outras empresas do Setor 
Elétrico ou para outras entidades. Os módulos fotovoltaicos de geração de energia 
armazenados em FURNAS, até o final do ano, totalizam 3.308 unidades, com potência 
nominal de cerca de 300 mil Watts, em condições de reaproveitamento. 
 
Relacionamento com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 
 
FURNAS participa de atividades técnicas para elaboração e análise de documentos relativos 
ao planejamento do setor eletroenergético e disponibiliza dados e informações relevantes 
nos seguintes grupos de trabalho: Mercado, Expansão da Transmissão e Meio Ambiente. 
Encaminha, mensalmente, dados sobre o mercado de eletricidade da Empresa para 
alimentar o banco de dados do Sistema Simples da EPE. Além disso, em 2010, participou 
das reuniões trimestrais da Comissão Permanente de Análise e Acompanhamento do 
Mercado de Energia Elétrica do Subsistema Sudeste / Centro-Oeste (Copam). 
 
No âmbito do planejamento da transmissão, FURNAS participou, em 2010, de grupos de estudos 
para: elaboração do Plano Decenal de Transmissão; atendimento energético aos Estados do Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Distrito Federal; reforços do SIN para escoamento da energia 
da UHE Belo Monte e ampliação da interligação entre as Regiões Sul e Sudeste. 
 
Relacionamento com a Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE) 
 
A CCEE tem por finalidade viabilizar a comercialização de energia elétrica no SIN nos 
Ambientes de Contratação Regulada e Contratação Livre, além de efetuar a contabilização e 
a liquidação financeira das operações realizadas no mercado de curto prazo, as quais são 
auditadas externamente, nos termos da Resolução Normativa Aneel nº 109, de 26.10.2004 
(Convenção de Comercialização de Energia Elétrica). As Regras e Procedimentos de 
Comercialização que regulam as atividades realizadas na CCEE são aprovados pela Aneel. 
Desempenha papel estratégico para viabilizar as operações de compra e venda de energia 
elétrica, registrando e administrando contratos firmados entre geradores, 
comercializadores, distribuidores e consumidores livres. 
 
FURNAS, como titular de concessão de serviço público para fins de geração de energia 
elétrica, participa na categoria Geração, proporcionalmente ao volume de energia 
comercializada, calculado com base nos resultados realizados nos 12 meses precedentes.  
 
Relacionamento com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 
 
O ONS é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, criada em 1998, responsável pela 
coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia 
elétrica no SIN, sob a fiscalização e regulação da Aneel. O Operador é constituído por membros 
associados e participantes. FURNAS participa como Agente de Geração e de Transmissão. 
 
Em 2010, destacaram-se as seguintes atividades: 
 

• atuação para aumentar a confiabilidade do SIN e otimizar seu desempenho, conciliando 
essas ações com a preservação da integridade de seus ativos, e participação de estudos 
para definição da filosofia de operação do mesmo; 

 

• participação da elaboração do planejamento da operação elétrica do SIN e do Plano de 
Ampliações e Reforços (PAR), referente ao triênio 2010-2012; 

 

• participação, no âmbito da Diretoria de Ampliações e Reforços, dos grupos de Superação 
de Equipamentos, Confiabilidade do SIN e Análise das Interligações Regionais; 

 

• participação nos Grupos de Trabalho constituídos pelo MME com objetivo de avaliar o SIN 
para a Copa do Mundo de 2014.  
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Relacionamento com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
 
FURNAS atua na Aneel em assuntos relacionados aos processos de legalização dos 
empreendimentos de geração e transmissão, envolvendo, entre outros, inventário de bacias 
hidrográficas, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, projeto básico, 
autorização de obras, recursos administrativos, prorrogação de prazos de energização, 
comunicação de energização/conclusão de empreendimentos, prestação de informações 
sobre implementação de reforços e melhorias de equipamentos e sobre o Programa de 
P&D+I, participação e acompanhamento dos processos de fiscalização das instalações em 
operação, pedidos de aprovação e revisão de receitas e homologação de contratos de 
compra e venda de energia. 
 
As audiências e consultas públicas promovidas pela Aneel, que tratam de temas diversos de 
interesse do Setor Elétrico, contam com frequentes contribuições de FURNAS, destacando-
se, em 2010, as relativas às audiências públicas dos editais e anexos dos Leilões A-5, de 
Energia de Reserva e de Fontes Alternativas. 
 
Relacionamento com o Departamento de Coordenação e Governança 
das Empresas Estatais (Dest) 
 
FURNAS submete seu Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Orçamento de Investimento 
para acompanhamento do Dest, que também se manifesta sobre os pleitos referentes à 
política salarial e quantitativo de empregados.  
 
Em 2010, a Empresa cumpriu o cronograma de envio das informações econômicas e 
financeiras do PDG, as quais são necessárias para a Eletrobras fazer a consolidação do 
grupo perante os órgãos de controle interno e externo. 
 
Além disso, na Área de Gestão de Pessoas, o Dest aprovou o novo Plano de Carreira e 
Remuneração (PCR) do Sistema Eletrobras, por meio do Ofício MP/Dest 18, de 13 de janeiro 
de 2010. 
 

Relacionamentos com Órgãos de Controle Ambiental 
 
A Empresa se relaciona com diversos órgãos de controle ambiental, com destaque para o 
Ibama, a Fundação Nacional do Índio (Funai), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) e o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 
assim como com órgãos nas esferas estadual e municipal, em função de possuir 
empreendimentos situados em grande parte do território nacional.  
 

Parcerias 
 

 

Potência e Energia Asseguradas (%) 
 

Natureza da Parceria Parceiro Participação de 
FURNAS 

Participação de 
Parceiro 

 

Contrato para conclusão da UHE Serra da 
Mesa e do arrendamento a FURNAS, pelo 
parceiro, de bens e instalações de sua 
propriedade e por ele postos a serviço na 
Usina (contrato geral de 26.04.1995) 
 

 

CPFL Geração 
 

48,46 
 

51,54 

Contrato de compartilhamento da 
concessão da UHE Manso (10.02.2000) 
 

Proman 70,00 30,00 

 
Sociedades de Propósito Específico (SPE) 
 
Na condição de subsidiária da Eletrobras, a possibilidade de FURNAS participar 
acionariamente de empreendimentos de energia elétrica viabilizou-se, a partir de julho de 
2003, com a mudança do seu Estatuto Social, que propiciou as seguintes associações, sob a 
forma de SPE, cujos parceiros e características estão descritos, respectivamente, nos 
subitens Expansão dos Negócios e Evolução das Instalações Elétricas em Operação. 
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Empresa (SPE / Consórcio) Participação Societária (%) 
 

Empreendimento 
FURNAS Parceiro 

Geração    
 

Em Operação 
  

   

Enerpeixe S.A.  
 

UHE Peixe Angical  40 EDP Energias do Brasil: 60 

Retiro Baixo Energética S.A. UHE Retiro Baixo 49      Orteng: 25,5    Logos: 15,5 
Arcadis Logos: 10 

 

Baguari Geração de Energia Elétrica S.A. 
 

UHE Baguari  15 Cemig: 34    Neoenergia: 51 
 

Serra do Facão Energia S.A.  
 

UHE Serra do Facão 
 

49,5 
 

Alcoa Alumínio: 35 
                       DME Energética: 10 
         Camargo Corrêa Energia: 5,5 

 
Foz do Chapecó Energia S.A.  UHE Foz do Chapecó 40 CPFL Energia: 51    CEEE-GT: 9 

  

Em Construção 
 

   

Madeira Energia S.A.  UHE Santo Antônio 39 Fundo de Investimento em 
Participações Amazônia Energia: 20 

Andrade Gutierrez: 12,4 
Odebrecht:17,6      Cemig GT:10 

 

Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A. EOL Miassaba 3 24,5 Miassaba Geradora Eólica: 31 
Eletronorte: 24,5 

       Bionergy: 10     J. Malucelli: 10 
  

Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A. EOL Rei dos Ventos 1  24,5 Eolo Geradora Eólica: 31 
Eletronorte: 24,5 

Bionergy: 10     J. Malucelli: 10 
 

Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A. EOL Rei dos Ventos 3 24,5 Eolo Geradora Eólica: 31 
Eletronorte: 24,5 

Bionergy: 10    J. Malucelli: 10 
 

Consórcio Teles Pires Energia Eficiente UHE Teles Pires 24,5 Neoenergia: 50,1 
Eletrosul: 24,5    Odebrecht: 0,9 

 

Inambari Geração de Energia S.A. UHE Inambari 19,6              Eletrobras: 29,4    OAS: 51 
 

Transmissão    
 

Em Operação 
 

   

Enerpeixe S.A.  LT Peixe Angical – Peixe 2 40 EDP Energias do Brasil: 60 
 

Companhia Transudeste de Transmissão  LT Itutinga – Juiz de Fora  25 Transminas: 41  
 Cemig: 24    Orteng: 10 

 

Companhia Transirapé de Transmissão  LT Irapé – Araçuaí  24,5 Transminas: 41  
Cemig: 24,5    Orteng: 10 

 

Companhia Transleste de Transmissão  LT Montes Claros – Irapé  24 Transminas: 41  
 Cemig: 25    Orteng: 10 

 

Companhia de Transmissão Centroeste de Minas LT Furnas – Pimenta 2 49 Cemig: 51 
 

Em Construção 
 

   

Transenergia Renovável S.A. Conexão de Usinas de 
Biomassa e PCH ao SIN  

49 Delta: 25,5 
J. Malucelli: 25,5 

 

Interligação Elétrica do Madeira S.A. LT Porto Velho – Araraquara  
Estação Retificadora 500 / 

±600 kV e  
Inversora ±600 / 500 kV 

 

24,5 CTEEP: 51 
 CHESF: 24,5 

Transenergia São Paulo S.A. SE Itatiba, 500 kV 49 J. Malucelli: 51 
 

 

Transenergia Goiás S.A. 
 

LT 230 kV Serra da Mesa – 
Niquelândia  

LT 230 kV Niquelândia – 
Barro Alto 

 

 

49 
 

Delta: 25,5 
J. Malucelli: 25,5 

Goiás Transmissão S.A. LT 500 kV Rio Verde Norte 
– Trindade  

LT 230 kV Trindade – 
Xavantes  

LT 230 kV Trindade – Carajás 
SE Trindade, 500 / 230 kV 

 

49 J. Malucelli: 31 
Engevix: 20 

MGE Transmissão S.A. LT 500 kV Mesquita – Viana 2  
LT 345 kV Viana 2 – Viana  
SE Viana 2, 500 / 345 kV 

 

49 J. Malucelli: 20 
Engevix: 31 

Consórcio Caldas Novas SE Corumbá 345 / 138 kV 49,9 Desenvix: 25,05 
CEL: 12,525    Santa Rita: 12,525  
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Relacionamento com Entidades Internacionais do Setor de Energia 
 
Comitê Brasileiro do Conselho Mundial da Energia (CBCME) 
Associado ao Conselho Mundial da Energia (World Energy Council – WEC) 
 
O WEC, fundado em 1923, com sede em Londres, Inglaterra, congrega entidades do campo 
da energia para estudar e promover o abastecimento e uso sustentável dos recursos 
energéticos mundiais. O CBCME, fundado em 1928, é uma Associação da qual FURNAS 
participa como membro mantenedor, desde que foi criada em 1957. Abriga a sede do 
Comitê em seu Escritório Central, no Rio de Janeiro (RJ), e dá suporte à realização de 
eventos nacionais e internacionais. 
 
Em 2010, o CBCME participou, organizou e coordenou, entre outros, os seguintes eventos: 
reunião com o Instituto Pereira Passos, associado à Prefeitura do Rio de Janeiro, para 
apresentação da candidatura do Brasil como Sede do XXIII Congresso Mundial da Energia, 
em 2016, e o Engajamento na Agenda BRIC (Engaging in a BRIC Agenda); 2º e 4º 
workshops da Associación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles 
en Latinoamerica y el Caribe (Arpel), em Lima, Peru, e Rio de Janeiro, Brasil; workshop 
Comportamento das Usinas Hidrelétricas (Performance of Generating Power Plant), 
promovido pelo Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía (CACME), em Buenos 
Aires, Argentina; apresentação de Estudo sobre Integração Energética da América Latina e 
Caribe (LAC) pela Corporación Andina de Fomento (CAF), em Caracas, Venezuela; Reunião 
de Consultoria (Advisory Group Meeting), em Londres, Inglaterra; apoio aos seus membros 
e ao público em geral para participação do XXI Congresso Mundial da Energia, ocorrido em 
Montreal, Canadá; participação da Cúpula de Líderes em Energia (Energy Leaders Summit), 
em Pequim, China, promovida pelo Financial Times e WEC; suporte à assembleia executiva 
do WEC, em Montreal, Canadá.  
 
Além disso, foram editadas as seguintes publicações: Recursos Energéticos do Brasil 2010; 
Boletim Anual nº 54 – Estatística Brasileira de Energia; Plano Estratégico Petrobras 2020 e 
Plano de Negócios 2010-2014; 2019 Brazilian Energy Plan; Plano Decenal de Expansão de 
Energia 2010-2019 (PDE 2010-2019), do MME e Indicadores de Energia do BRIC (BRIC 
Energy Indicators), do mesmo Ministério. 
 
Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (CIGRÉ-Brasil) 
Associado ao Conselho Internacional das Grandes Redes Elétricas (Conseil 
International des Grands Réseaux Electriques – CIGRÉ)  
 
O CIGRÉ é uma organização mundial, criada em 1921, voltada ao desenvolvimento, 
valorização e difusão dos conhecimentos referentes à eletricidade transmitida em alta 
tensão, com objetivo de promover o intercâmbio e desenvolvimento técnico, tecnológico e 
da engenharia. 
 
O CIGRÉ-Brasil, criado em 1971, possui 16 comitês de estudos relacionados às diversas 
áreas técnicas de interesse do Setor Elétrico, dos quais um é coordenado e dois são 
secretariados por FURNAS. Técnicos das áreas de planejamento, engenharia, operação e 
manutenção participam do Comitê atuando em grupos de trabalhos, cursos e seminários, 
onde assuntos técnicos específicos são estudados e debatidos entre especialistas.  
 
Em 2010, técnicos de FURNAS apresentaram na 43ª Sessão Bienal, em Paris, França, os 
artigos “Questões Relacionadas com Responsabilidades Compartilhadas entre as Instalações 
de Transmissão Tradicionais e Novos Agentes – O Caso Brasileiro” (Issues Related to 
Shared Responsibilities between Traditional Transmission Utilities and New Agents – The 
Brazilian Case), “Das Incertezas dos Índices de Confiabilidade” (On Uncertainties of 
Reliability Indices) e “Unidade de Telecomunicações Móvel em Cenários de Emergência para 
Linhas de Transmissão” (A Telecommunications Mobile Unit for Transmission Lines 
Emergency Scenarios). O evento reuniu cerca de 3 mil técnicos do mundo, possibilitando 
proveitosa troca de experiências. 
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Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB) 
Associado ao Comitê Internacional de Grandes Barragens (International 
Committee on Large Dams – ICOLD) 
 

O CBDB, criado em 1961, é uma organização técnico-científica, não governamental, destinada 
a estimular a troca de informações e de experiências em planejamento, projeto, construção e 
operação de barragens e de empreendimentos hidrelétricos. Representa no Brasil o ICOLD, 
criado em 1928, que possui comitês em 92 países membros. A sede do CBDB está instalada 
em local cedido por FURNAS no seu Escritório Central, no Rio de Janeiro. Possui cerca de mil 
sócios individuais, 25 empresas mantenedoras e 18 sócios coletivos, em todo o Brasil. 
FURNAS é uma das sócias mantenedoras desde 1974. As principais atividades do Comitê 
envolvem a realização de eventos técnicos e a publicação de livros e boletins. 
 

Em 2010, o CBDB organizou o VII Simpósio sobre Pequenas e Médias Centrais Hidrelétricas 
(SPMCH), em São Paulo (SP), com patrocínio de FURNAS, que contou com a participação de 
cerca de 500 pessoas. No evento ocorreu o lançamento e a distribuição do livro Principais 
Vertedouros Brasileiros, tradução do original Main Brazilian Spillways, que registra a 
experiência brasileira em construção de vertedouros. A Feira de Exposições Técnicas contou 
com a participação de cerca de 30 expositores.  
 

O Comitê teve, também, participação na promulgação da Lei no 12.334, de 20.09.2010, que 
trata de segurança de barragens.  
 
Ainda em 2010, os dez Núcleos Regionais do CBDB, localizados nos Estados do Ceará, 
Pernambuco, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul e no Distrito Federal promoveram palestras e workshops. Destacou-se, 
entre outros, o curso de barragens de terra e enrocamento desenvolvido pelo Núcleo do Rio 
de Janeiro em parceria com o Instituto Militar de Engenharia (IME). 
 
Associação Internacional de Hidroeletricidade (International Hydropower 
Association – IHA) 
 

A IHA, criada em 1995, sob os auspícios da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization – UNESCO), tem sede localizada em Sutton, na Inglaterra, e possui associados 
em mais de 80 países. Seu objetivo principal é contribuir para o atendimento das crescentes 
necessidades mundiais de energia, por meio da hidroeletricidade, implantada e explorada 
em condições de sustentabilidade social e de respeito ao meio ambiente, atuando em três 
temas principais: sustentabilidade, investimentos e mercado e mudanças climáticas. 
 

No âmbito do tema mudanças climáticas, a IHA desenvolve o Projeto de Pesquisa sobre os 
Gases de Efeito Estufa (GHG Research Project) em colaboração com o Programa Hidrológico 
Internacional da UNESCO. Desde outubro de 2007, a Empresa participa desse projeto, 
elaborando o documento Avaliação das Emissões de Gases de Efeito Estufa em 
Reservatórios de Usinas Hidrelétricas (Assessment of the GHG Status of Freshwater 
Reservoirs) para subsidiar o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 
(Intergovernmental Panel on Climate Changes – IPPC), notadamente no que se refere aos 
critérios para projetos do Mecanismo do Desenvolvimento Limpo. 
 

Como desdobramento do documento mencionado, em 2010, foi publicado o manual 
Orientações para Medição das Emissões de Gases de Efeito Estufa em Reservatórios de 
Usinas Hidrelétricas (GHG Measurement Guidelines for Freshwater Reservoirs), uma 
importante contribuição, que consolida metodologias de coleta e análise de gases de efeito 
estufa aplicáveis a reservatórios hidrelétricos, localizados em diferentes regiões climáticas 
do mundo. Nesse sentido, a Empresa propiciou a participação de vários especialistas 
brasileiros no projeto Balanço de Carbono em Reservatórios de FURNAS. 
 

A afiliação da Empresa à IHA foi promovida da categoria Corporate 1 para Corporate 
Sponsor. Além dos benefícios já concedidos na categoria anterior, tais como o recebimento 
de todas as publicações da Associação e a possibilidade de comentar relatórios de atividade 
e planos de trabalho, FURNAS adquiriu o direito de participar das reuniões destinadas às 
discussões estratégicas. 
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DESEMPENHO CORPORATIVO  
 
Durante o exercício de 2010, diversas novas normas contábeis foram emitidas, visando à 
convergência das práticas brasileiras às normas internacionais de contabilidade 
(International Financial Reporting Standard – IFRS). Com base nessas normas e visando 
manter a comparabilidade dos exercícios, as demonstrações financeiras da Empresa foram 
refeitas, tendo como base a data de 01.01.2009. Assim sendo, os valores relativos ao 
exercício findo em 31.12.2009 sofreram alterações significativas. Visando manter esta 
comparabilidade, estão demonstrados tão somente os indicadores financeiros relativos aos 
exercícios findos em 31.12.2009 e 31.12.2010.  
 
Indicadores de Resultado e Econômico-Financeiros 
 
As alterações contínuas ora processadas, com a emissão de novas regras por parte do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), visam à convergência das normas do Brasil 
para as normas internacionais de contabilidade. Por consequência, a Empresa, a partir de 
01.01.2009, com efeitos no resultado anteriormente divulgado em 31.12.2009, ajustou suas 
demonstrações financeiras, e ora apresenta seu balanço de forma individual e consolidada, 
incluindo suas participações em outras sociedades. No entanto, os indicadores que se 
seguem consideram, exclusivamente, a posição individual da Empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A receita operacional líquida própria, em 2010, foi 7,9% superior a do exercício anterior, 
resultado do incremento de novas receitas geradas por seus empreendimentos e pelos 
reajustes contratuais ocorridos no exercício. 
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Os custos e despesas operacionais próprios, em 2010, mantiveram-se constantes em 
relação a 2009. Tal fato pode ser reflexo dos primeiros resultados da Administração da 
Empresa visando à redução gradativa dos seus custos gerenciáveis. Os custos ficaram 
abaixo do IPCA de 2010 (5,91%), índice que reajusta os contratos bilaterais de geração de 
energia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA) Individual de 2010 
apresentou uma variação positiva de 82%. Tal variação é resultante das adaptações 
ocorridas, a partir de 01.01.2009, pela implantação das novas práticas contábeis. Por 
consequência, uma vez que os ajustes ocorridos tiveram reflexos em períodos passados e, a 
partir de 2010, as novas práticas já estão devidamente efetivadas como política contábil da 
Empresa, será possível realizar melhor análise comparativa com os períodos posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os níveis reduzidos dos endividamentos de curto prazo e de longo prazo traduzem-se em 
oportunidades de alavancagem adicional da Empresa para fazer frente a eventuais 
necessidades do seu programa de investimento. 
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Indicadores Constantes do Contrato de Metas de Desempenho 
Empresarial (CMDE)  
                                 
Com o objetivo de fortalecer as Empresas do Sistema Eletrobras e com foco na transformação 
empresarial pretendida e delineada pelo Governo Federal, em 2009 foi celebrado Contrato 
entre a Eletrobras e suas Controladas visando ações para o cumprimento de metas de 
desempenho para estimular a melhoria financeira, operacional e estratégica das empresas. 
 
Dessa forma, em função da adoção das novas práticas contábeis, demonstramos a evolução 
desses indicadores individuais, nos últimos dois anos, para que, a partir de 2010, sirvam de 
parâmetro de avaliação para o cumprimento de metas de desempenho. 
 
Custos e Despesas Operacionais / Receita Operacional Líquida (ROL) 
Meta: estimular a redução de gastos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiamentos e Empréstimos de Curto e Longo Prazo (Serviço da Dívida) / EBITDA 
Meta: manter o serviço da dívida nos níveis projetados  
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Receita Operacional Líquida

93

85

2009 2010

%

Serviço da Dívida / EBITDA

26
23

2009 2010

%



 31

 Realização de Investimentos

90

77

2009 2010

%

 Margem Operacional

7

14

2009 2010

%

Resultado do Exercício / Patrimônio Líquido 
Meta: aumentar a rentabilidade sobre o patrimônio líquido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investimento Realizado / Investimento Aprovado pelas Leis Orçamentárias 
Meta: aumentar o nível histórico de realização de investimentos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado Operacional / Receita Operacional Líquida (ROL) 
Meta: aumentar o nível da margem operacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rentabilidade do Período
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Receita Operacional Líquida (ROL) / Número de Empregados 
Meta: aumentar os níveis de produtividade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investimentos Sociais / Receita Operacional Líquida (ROL) 
Meta: manter um nível mínimo de investimentos sociais em relação à ROL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investimentos Ambientais / Receita Operacional Líquida (ROL) 
Meta: manter um nível mínimo de investimentos ambientais em relação à ROL 
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Melhoria Contínua e Inovação 
 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I) 
 
O Programa de P&D+I visa implementar uma política mais abrangente de inovação 
tecnológica (de produto, de processo e de gestão). Dessa forma, a Empresa participa da 
formação de uma rede de trocas entre os diferentes agentes do Setor Elétrico Brasileiro, 
universidades, institutos de pesquisa, governo e fornecedores, com vistas a assegurar sua 
sustentabilidade. Contribui para o fortalecimento da pesquisa e do desenvolvimento 
tecnológico na indústria do País, no desenvolvimento das instituições de ensino brasileiras, 
ao mesmo tempo em que exerce responsabilidade social de Empresa cidadã. 
 
FURNAS atua em prol do compartilhamento de experiências entre as empresas do Sistema 
Eletrobras, na certeza de que tais medidas possam reduzir custos de operação e coordena a 
força-tarefa Gestão da Tecnologia e da Inovação, do Cicop. 
 
Conforme estabelecido pelas Leis nº 9.991/2000 e 10.848/2004, a Empresa destina, 
anualmente, 0,4% de sua receita operacional líquida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FNDCT/CT-Energ) e outros 0,4%, para o desenvolvimento de 
projetos de P&D internos, segundo procedimentos estabelecidos pela Aneel. Além disso, 
contribui, institucionalmente, para a manutenção do Cepel, recebendo, como contrapartida, 
direito de participação em sua carteira de projetos de pesquisa. 
 
Com o objetivo de tornar transparente o processo de escolha de parceiros tecnológicos, 
FURNAS realizou a segunda Prospecção Interna de Demandas de P&D e lançou Coleta 
Pública de Propostas de Projetos a elas relacionadas (Coleta Pública 2010). 
 
No ano de 2010, foi concluído o Curso de Especialização em Gestão Estratégica da Inovação 
Tecnológica no Setor de Energia Elétrica, patrocinado pela Eletrobras, que durou 18 meses. 
Dele participaram 40 empregados das empresas do Sistema Eletrobras, além de Itaipu 
Binacional, entre os quais 7 colaboradores de FURNAS. 
 
Foi criado o Portal P&D+I, com informações sobre todos os ciclos de P&D, de 2000 a 2010; 
minutas de contratos e convênios; procedimentos para gestão de projetos pelo SAP; regras 
de relacionamento com as empresas contratadas; links para legislação e manuais da Aneel; 
propriedade intelectual; e canal para responder perguntas sobre o tema, além da revista 
P&D+I de FURNAS.  
 
O Comitê de P&D, em 2010, analisou e aprovou 28 demandas oriundas das Diretorias para 
participar da Segunda Coleta Pública de propostas de Projetos de P&D (Coleta Pública 
2010). A Coleta Pública foi incluída no site de FURNAS, em dezembro de 2010, divulgada 
em três grandes jornais e em diversos portais que tratam do assunto energia. 
 
 

Inovações e Patentes 
 
O investimento na produção de tecnologia e conhecimento rendeu à Empresa quatro 
depósitos de patentes em 2010, resultado do projeto “Otimização de Linha de 
Transmissão Não Convencional de Alta Capacidade em 500 kV”, no Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI). Foi concedida, também em 2010, a patente do Canadá, 
“Instalações de Esferas de Sinalização em Cabo Aéreo” (Installations of Signalization 
Spheres on Overhead Cable).  
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Desenvolvimento da Excelência da Gestão 
 
O Sistema de Gestão da Qualidade de FURNAS, baseado nos critérios de Excelência da 
Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) e nas normas certificadoras da série ISO, foi criado 
para dar suporte ao desenvolvimento da gestão da Empresa.  
 
Unidades com Sistemas de Gestão Certificadas 
 
Atualmente, a Empresa possui 60 unidades certificadas com sistemas de gestão nas normas 
NBR ISO 9001:2008 (Qualidade), NBR ISO 14001:2004 (Ambiental) e OHSAS 18001:2007 
(Segurança e Saúde Ocupacional), envolvendo, aproximadamente 1.800 pessoas (equipes e 
círculos de controle de qualidade). De 2009 a 2010, não houve alteração no número de 
certificações nos sistemas de gestão. 
 
Laboratórios Acreditados 
 
A Acreditação confere o reconhecimento formal da competência de um laboratório ou 
organização para desenvolver tarefas específicas, segundo requisitos estabelecidos na 
norma NBR ISO/IEC 17025:2005 – Requisitos Gerais para Competências de Laboratórios de 
Ensaio e de Calibração. 
 
A Empresa possui 3 laboratórios acreditados pelo Inmetro, sendo 1 na Rede Brasileira de 
Laboratórios de Ensaio (RBLE) referente ao Laboratório de Tecnologia do Concreto e 
Geotecnia, e 2 na Rede Brasileira de Calibração (RBC), referentes aos Laboratórios de 
Metrologia e de Medidas Elétricas e Eletrônicas, que podem realizar 135 tipos de serviços 
acreditados (62 de calibrações e 73 de ensaios).  
 
Relacionamento com Instituições de Gestão da Qualidade 
 
FURNAS mantém parceria na área de gestão, como membro participante, da FNQ, do 
Instituto Qualidade Minas (IQM), do Instituto Paulista de Excelência da Gestão (IPEG), onde 
participa das assembleias anuais e cede seus profissionais para atuarem, de forma 
voluntária, como avaliadores em seus respectivos processos de avaliação. No Movimento 
Brasil Competitivo (MBC), atua no comitê das partes interessadas, orientando as ações do 
MBC para estimular as organizações a buscarem maior nível de competitividade. 
 
No Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (Gespública), que administra 
o Prêmio Nacional da Gestão Pública (PQGF), do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, a Empresa cede empregados voluntários que participam das bancas de 
examinadores dos relatórios da gestão das organizações candidatas. 
 
Na Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção (ABENDI) participa da 
diretoria executiva e dos comitês técnicos, na elaboração de normas técnicas e 
procedimentos na área de certificação de pessoas e ensaios não destrutivos e inspeção.  
 
Na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é mantenedora do Comitê Brasileiro 
da Qualidade (CB 25) e participa das reuniões dos seus conselhos gestor e consultivo e na 
International Organization for Standardization – ISO (Committee for Conformity 
Assessment – CASCO e Technical Committee – TC 176), e das comissões de estudo e 
grupos de trabalho, que elaboram e revisam documentos técnicos normativos 
internacionais e nacionais. Em 2010, a Empresa participou da elaboração e revisão dos 
seguintes documentos normativos ISO/IEC: 17021 – requisitos para organismos que 
fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão, aplicáveis, em FURNAS, nas 
auditorias internas e nas executadas pelos organismos certificadores das unidades com 
sistema de gestão certificado; 17024 – requisitos para os organismos que operam 
certificação de pessoas com potencial aplicação, em FURNAS, nas categorias profissionais 
do Setor Elétrico e outras exercidas por fornecedores de serviços técnicos; e 17043 – 
requisitos gerais para ensaios de proficiência, aplicáveis, na Empresa, em seus 
Laboratórios acreditados pelo Inmetro. 
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GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 
A boa governança corporativa é um dos fatores principais para assegurar credibilidade e 
transparência às empresas. FURNAS, desde 2003, aprimora suas práticas de acordo com as 
exigências do poder público federal, da sociedade civil e do mercado, expressas nos 
seguintes documentos, todos publicados no Manual de Organização, e disponíveis na 
intranet: Estatuto Social e Regimentos Internos da Empresa, do Conselho de Administração, 
do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, bem como as políticas de gestão. 
 
O Planejamento Estratégico Corporativo do Sistema Eletrobras para o período 2010-2020, 
estruturado e desenvolvido a partir de orientações do MME, dá prosseguimento ao PTSE. 
Insere-se no seu processo permanente de gestão, com o objetivo de transformá-la em uma 
megaempresa, capaz de liderar a expansão do setor elétrico brasileiro. Com base nesses 
fundamentos, fez-se necessário esforço integrado por parte das Empresas que compõem o 
Sistema Eletrobras para a elaboração dos seis Planos de Negócios, a saber: Geração, 
Transmissão, Comercialização, Distribuição, Internacionalização e Gestão de Programas de 
Governo. Esses Planos configuram o desdobramento das estratégias delineadas em ações 
táticas e operacionais, a serem desenvolvidas pelas empresas que compõem o Sistema.  
 
Nesse sentido, técnicos experientes da Empresa colaboraram nos Planos de Negócios afetos 
às atividades de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica, em fase de 
aprovação pela Holding. As orientações constantes dos Planos de Negócios, associadas à 
revisão de seu Planejamento Estratégico, para adequá-lo ao Plano de Transformação do 
Sistema Eletrobras, propiciarão novas formas de conduzir os negócios de FURNAS. 
 
Os resultados imediatos dessa interação, em 2010, ocorreram nas áreas de gestão de: 
pessoas, conhecimento e riscos, além da universidade corporativa. No que diz respeito à 
gestão de pessoas, as empresas do Sistema Eletrobras adotaram um plano único, composto 
de políticas e procedimentos para o gerenciamento da carreira, remuneração e cargos dos 
seus empregados, respeitadas as especificidades e particularidades de cada empresa. Trata-
se do Plano de Carreira e Remuneração, cuja adesão formal dos empregados iniciou-se em 
setembro. Destacam-se, também a adoção de Código de Ética único para as empresas 
controladas, disponível na intranet e internet.   
 
O Contrato de Metas de Desempenho Empresarial (CMDE), assinado por FURNAS e 
Eletrobras em dezembro de 2009, tem por objetivo fixar procedimentos para o 
acompanhamento do desempenho empresarial, promover maiores níveis de eficiência e 
eficácia, atingir metas e resultados aferidos por indicadores específicos e quantificados, 
conquistar a excelência de gestão corporativa, manter resultado econômico-financeiro 
positivo e crescente e cumprir as condições estabelecidas no contrato de concessão, 
resoluções e determinações estabelecidas pela Aneel e legislação pertinente. Esse 
instrumento representa o compromisso de FURNAS no cumprimento de orientações 
estratégicas definidas para o exercício social seguinte.  
 
Ao completar seu primeiro ciclo, o CMDE permitiu a apuração dos resultados, a comparação 
com as metas estabelecidas e eventuais ajustes nos indicadores, para aprimorar o 
acompanhamento do desempenho empresarial. Esses indicadores estão disponíveis no item 
Desempenho Corporativo deste relatório. 
 
Ainda em 2010, tiveram continuidade três projetos de vital importância para o 
aprimoramento da gestão da Empresa e, por consequência, de sua Governança Corporativa, 
que se alinham às diretrizes definidas pela Holding, no seu Plano de Transformação. São eles: 
 
• Planejamento Estratégico Corporativo de FURNAS – desenvolvido de forma integrada 

com a Eletrobras encontra-se em processo de implantação. Contempla nove iniciativas 
com foco no aprimoramento da gestão, a saber: institucional, projetos, processos e 
sistemas, compras, riscos, conhecimento, pessoas, mudança e estratégia de 
crescimento sustentável. Cada iniciativa está pautada em ações estratégicas, 
indicadores e metas definidas por grupos de trabalho constituídos por representantes 
de cada diretoria da Empresa; 
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• ERP-Projeto Sintonia – implantado em 2010, reúne a maior parte dos processos de 
negócios da Empresa por meio de um único banco de dados, com informações em tempo 
real, utilizando a ferramenta SAP 6.0. Esse sistema possibilita melhor controle dos 
processos de gerenciamento de projetos, controladoria, finanças corporativas, 
manutenção de ativos, recursos humanos e suprimentos. A implantação do Sistema 
Integrado de Gestão Empresarial significa mudança revolucionária na forma de atuação 
da Empresa, que ficará alinhada às melhores práticas de mercado; 

 

• Projeto SOX – prosseguimento do levantamento dos controles internos de relatórios 
financeiros alinhados às diretrizes da Lei Sarbanes-Oxley, para que a Holding possa 
manter a negociação das ações ADR, Nível 2, no pregão da Bolsa de Valores de Nova 
Iorque, iniciada em outubro de 2008.  

 
Estrutura Societária 
 
FURNAS, sociedade anônima de economia mista federal de capital fechado, enquanto 
subsidiária da Eletrobras, atende aos requisitos da SOX e presta informações para listagem 
das ações da Holding no ISE, da Bovespa e no DJSI, da Bolsa de Nova Iorque. 
 
Em 22.10.2010, o Capital Social de FURNAS passou para R$ 6.031.154.365,54 (seis bilhões, 
trinta e um milhões, cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e 
cinquenta e quatro centavos) devido ao acréscimo de R$ 31.154.365,54 (trinta e um milhões, 
cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro 
centavos) em seu valor, com emissão de 117.286.141 (cento e dezessete milhões, duzentos e 
oitenta e seis mil, cento e quarenta e uma) ações ordinária e 32.638.621 (trinta e dois milhões, 
seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte e uma) ações preferenciais, em função da 
capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital. Os acionistas minoritários 
puderam exercer seu direito de preferência, subscrevendo ações na proporção de sua 
participação, durante o período compreendido entre 23.11.2010 e 23.12.2010. Assim, a 
composição das ações da Empresa, por acionista, passou a ser a seguinte:  
 

Ação Ordinária Ação PreferencialAcionista 
  Quantidade    %   Quantidade     %

Eletrobras 50.736.235.610 99,82 14.120.855.145 98,56

Outros 91.699.531 0,18 205.181.476 1,44

Total 50.827.935.141 100,00 14.326.036.621 100,00

 
Estrutura de Governança Corporativa 
 
É representada pelos relacionamentos da Administração Superior, constituída pela 
Assembleia Geral de Acionistas, Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho 
Fiscal e Auditoria Interna, com a Auditoria Independente Externa, discriminada a seguir: 
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Assembleia Geral de Acionistas 
 
Além dos casos previstos em lei, reúne-se, extraordinariamente, sempre que o Conselho de 
Administração achar conveniente e, em especial, para alienar ações do Capital Social; 
proceder abertura de capital; aumentar o Capital Social; emitir debêntures, títulos ou 
valores mobiliários, no País ou no exterior; promover cisão, fusão ou incorporação 
societária; e permutar ações ou outros valores mobiliários.  
 
Em 2010, a Assembleia Geral Ordinária (AGO) ocorreu em 30 de abril para aprovar o 
Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis de 2009 e eleger membros dos 
Conselhos de Administração e Fiscal. Duas Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) foram 
realizadas no exercício para deliberar sobre eleição de participantes do Conselho de 
Administração e aumento do Capital Social. 
 
Conselho de Administração 
 
Instância máxima da Administração de FURNAS, composto por um Presidente e cinco 
Conselheiros, brasileiros, acionistas, com mandato de três anos, eleitos em Assembleia 
Geral, podendo ser reconduzidos após o término do mandato. Um representante é indicado 
pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão da Presidência da República. Dentre 
os membros do Conselho de Administração é escolhido o Diretor-Presidente da Empresa. 
Este colegiado reuniu-se 18 vezes, durante o exercício, para deliberar sobre planejamento 
estratégico, projetos de expansão, aquisição de novos ativos, entre outros assuntos de sua 
competência, definidos nos documentos de Organização da Empresa.  
 
Diretoria Executiva 
 
Constitui-se de um Diretor-Presidente e de cinco Diretores, gestores dos negócios da 
Empresa, brasileiros, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de três anos, 
que exercem suas funções em regime de tempo integral, nas seguintes áreas de atividade: 
Presidência; Gestão Corporativa; Financeira; Engenharia; Construção; e Operação do 
Sistema e Comercialização de Energia. As decisões regulamentares e estatutárias da 
Diretoria Executiva são tomadas em reunião semanal e constituem o processo deliberativo 
em que as matérias de interesse de cada Diretoria são submetidas. Em 2010, foram 
realizadas 53 reuniões. 
 

 
Conselho Fiscal 
 
Compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, brasileiros, acionistas ou não, 
eleitos por AGO para mandato de um ano, podendo ser reeleitos. Um de seus membros 
efetivos e respectivo suplente são indicados pelo Ministério da Fazenda, como 
representantes do Tesouro Nacional. Este colegiado reuniu-se 11 vezes para fiscalizar os 
atos dos Administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. 
 

Diretoria Executiva 

 

DF 
 

DG 
 

DE 
 

DC 
 

DO 

 

Presidência 

DE: Diretoria de Engenharia  DO: Diretoria de Operação do Sistema e Comercialização de Energia 
DC: Diretoria de Construção  DF: Diretoria Financeira   DG: Diretoria de Gestão Corporativa 
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O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, emitiu dois pareceres no 
ano de 2010. O primeiro, após análise do Relatório da Administração e das Demonstrações 
Contábeis relativo ao exercício de 2009 e o segundo, referente à proposta de aumento do 
Capital Social da Empresa. Todos os pareceres foram favoráveis, com recomendação de 
aprovação por parte dos acionistas, na AGE. 
 
Auditoria Independente 
 
A Auditoria Independente tem por finalidade atestar a adequação de um ato ou fato para 
atribuir características de confiabilidade a uma atividade mediante utilização de 
procedimentos técnicos específicos. No caso das demonstrações financeiras, têm por 
objetivo a emissão de parecer sobre a adequação das contas da Empresa, em conformidade 
com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) e a legislação específica pertinente. 
 
Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 381, de 14.01.2003, a Eletrobras 
contratou, a partir de 2009, os serviços da PricewaterhouseCoopers Auditores 
Independentes, pelo prazo de cinco anos, para todas as empresas do Sistema. Ressalta-se, 
adicionalmente, que FURNAS não possui contrato com a referida empresa além dos 
inerentes aos próprios serviços de auditoria externa. 
 
Auditoria Interna 
 
Subordinada ao Presidente do Conselho de Administração, promove o exame das atividades 
desenvolvidas pelas unidades organizacionais, com o objetivo de analisar a gestão das 
mesmas e verificar procedimentos, controles aplicados, sistemas informatizados, registros, 
arquivos de documentos e dados, cumprimento de diretrizes, atos normativos internos e 
preceitos da legislação vigente. Em 2010, foram realizados 58 trabalhos, em conformidade 
com o estabelecido no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (Paint), e emitidos 75 
relatórios decorrentes de atuações da Auditoria, propiciando o fortalecimento do ambiente 
de Controle Interno, por meio da melhoria em sistemas, aprimoramento de normativos e 
cumprimento da legislação vigente, entre outros ganhos. 
 
Além disso, em continuidade ao processo de adequação do Ambiente de Controle Interno de 
FURNAS à Lei Sarbanes Oxley (SOX), necessário à certificação do Sistema Eletrobras, a Auditoria 
Interna acompanhou a avaliação de 20 processos de negócios e 3 de tecnologia da informação. 
 
O relacionamento da Empresa com a Controladoria-Geral da União (CGU) e com o Tribunal de 
Contas da União (TCU) se dá de forma ininterrupta, durante todo o exercício, para cumprir as 
disposições legais quanto aos procedimentos da auditoria anual de contas, pelo órgão de 
controle interno, para organização e formalização das peças que constituem o processo de 
contas e para atender demandas de rotina que fazem parte das atribuições dos mesmos. 
 
Controle Interno 
 
O exercício de adequado Controle Interno das empresas modernas é de fundamental 
importância e envolve “todos os métodos e medidas adotados na organização para proteger 
seus ativos, verificar a exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, incrementar a 
eficiência operacional e promover a obediência às diretrizes administrativas estabelecidas” 
(American Institute of Certified Public Accountants – AICPA).  
 
O Controle Interno, portanto, é um processo operado pela Alta Administração da Empresa e 
pelos níveis gerenciais apropriados, envolvendo todas as atividades e rotinas relacionadas 
ao cumprimento do Objeto Social da Empresa, para respeitar e cumprir as políticas e 
procedimentos traçados, garantir o desenvolvimento ordenado e eficiente das ações, 
incluindo a adesão às políticas administrativas, bem como a salvaguarda dos ativos, a 
prevenção e identificação de fraudes e erros e o registro completo e correto das operações. 
Os Sistemas de Controle Interno da Organização permitem que cada Área opere de forma 
eficiente e eficaz para oferecer garantia de que os processos, serviços e produtos estejam 
adequadamente protegidos, para minimizar riscos. 
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Práticas de Governança Corporativa 
 
Suporte ao Processo Deliberativo 
 
Estruturas de Apoio 
 
Destacam-se as seguintes estruturas de apoio ao processo deliberativo, comunicadas por 
Circular Geral e disponíveis na intranet: 
 
• normas internas: definidas a partir do trabalho dos representantes normativos, 

designados por cada Diretoria e aprovadas pela Diretoria Executiva; 
  
• grupos de trabalho transitórios, criados por decisão da Diretoria Executiva, para analisar 

e definir ações em relação às matérias em que haja conflitos de interesses; 
 
• políticas corporativas de gestão utilizadas como instrumentos balizadores dos atos 

deliberativos da Diretoria Executiva, a saber: de Recursos Humanos, Responsabilidade 
Social, Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional, Ambiental, Recursos Hídricos, 
Recursos Florestais, Gestão de Resíduos, Educação Ambiental, Informática, Segurança da 
Informação, Propriedade Intelectual, Material, Estoques, Transportes, Segurança 
Empresarial, Segurança Patrimonial e Gestão Sociopatrimonial; 

 
• colegiados permanentes compostos por representantes de cada Diretoria para apoiar a 

Diretoria Executiva no suporte ao cumprimento das políticas corporativas de gestão, 
destacando-se os seguintes Comitês: Coordenador de Planejamento Estratégico e 
Empresarial, Pesquisa e Desenvolvimento, Comercialização de Energia, Coordenação de 
Novos Negócios, Sustentabilidade Empresarial, Gestão de Riscos, Pró-memória de 
FURNAS, Comissão de Ética, entre outros. 

 
Gestão de Riscos 
 
O macro-processo “Gerir Riscos de Forma Integrada”, constante do Planejamento 
Estratégico Empresarial de FURNAS, identifica seu impacto na melhoria do relacionamento 
institucional, no aprimoramento da sustentabilidade empresarial, na otimização das 
estratégias de desenvolvimento de negócios e na garantia de retorno do capital investido. 
Alinhado com o PTSE e com o PAE 2009-2012, constitui-se em importante fator de 
aumento da competitividade e da eficiência da gestão econômico-financeira das empresas 
do Sistema Eletrobras. 
 
A criação do Comitê de Gestão de Riscos, em 2009, como suporte à Diretoria Executiva nas 
deliberações afetas à gestão de riscos corporativos, iniciou o processo em FURNAS.  Para 
sua implantação, em 2010, foi formado grupo de trabalho, com representantes das áreas 
estratégicas da Empresa que, associado aos especialistas da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC/RJ), produziu o Plano Diretor de Gestão de Riscos Corporativos de 
FURNAS (PDGR).  
 
O PDGR, concebido com base na NBR ISO 31000 que identifica, analisa, avalia e trata os 
riscos de forma sistemática, em processo de aprimoramento contínuo, foi desenvolvido em 
cinco etapas: preparação de equipes; sensibilização e capacitação; levantamento; 
diagnóstico; e elaboração do documento. Adicionalmente à arquitetura de gestão proposta 
para implantação em FURNAS foi gerado catálogo com 114 eventos de riscos corporativos, 
classificados segundo os impactos associados a quatro pilares: estratégico, operacional, 
financeiro e conformidade. Foram identificados 106 riscos corporativos que, direta ou 
indiretamente, associam-se a projetos de geração e transmissão de energia. Em 
consequência, constatou-se a necessidade de detalhar o processo de implantação de 
sistema de gestão integrada de riscos e de portfólio de projetos.  
 
Além disso, vale mencionar que a Empresa continua utilizando as seguintes práticas: 
 
• risco de crédito: controle, mantido pela Diretoria Financeira, que acompanha a avaliação 

da Empresa pelas agências classificadoras de risco; 
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• risco de mercado: controle, mantido pela Diretoria de Operação do Sistema e 
Comercialização de Energia, por meio do Comitê de Comercialização de Energia; 

 
• risco operacional: controle de riscos relevantes, mitigados por meio de contratação de 

seguros, ou por auto-seguro, conforme critérios definidos pelo Comitê de Seguros, 
baseados na probabilidade de ocorrência de perdas, determinada com base no histórico 
de contingências de FURNAS, e na viabilidade econômica e de mercado destas duas 
modalidades alternativas de proteção dos seus ativos. 

 
Relatórios Corporativos Oficiais de Prestação de Contas 
 
A elaboração dos Relatórios Corporativos Oficiais baseia-se nas seguintes práticas: 
 
• estruturação do conteúdo a partir dos requisitos de informação referidos no marco 

regulatório do Setor de Energia Elétrica e nos principais normativos afetos aos acionistas, 
organismos externos de fiscalização pelo Poder Público, organismos de fomento do 
desenvolvimento e do mercado de capitais; 

 
• emissão do Relatório Anual, em Português, Inglês e Espanhol, com o mesmo conteúdo do 

Relatório da Administração, para prestação de contas à sociedade civil;  
 
• emissão da Prestação de Contas Anual para a Controladoria-Geral da União (CGU), que 

contem o Relatório de Gestão enviado, também, ao Tribunal de Contas da União (TCU); 
 
• emissão do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental das Empresas de Energia 

Elétrica para a Aneel, com objetivo de ser instrumento de demonstração das políticas e 
ações específicas do setor de energia elétrica, mediante incorporação de serviço público 
socialmente responsável; 

 
• emissão do Relatório Mensal da Diretoria Executiva (RMDE) para os Conselhos de 

Administração e Fiscal, com objetivo de apoiar a Administração Superior na comunicação 
do planejamento e na avaliação da evolução do desempenho corporativo da Empresa. 

 
 

Divulgação de Informações Corporativas 
 
Mídias Digitais 
   
As mídias adotadas por FURNAS para ampliar a interatividade com diversos públicos 
apresentaram resultados significativos em 2010. 
 
No twitter foram publicadas 444 informações com adesão de mais de 2,4 mil seguidores. 
 
O site de FURNAS foi acessado mais de 40 mil vezes, o que corresponde, em média, a 
cerca de 110 acessos por dia. Nele foram realizadas 195 atualizações e publicadas 256 
notícias corporativas. Encontram-se disponíveis os Relatórios Corporativos Oficiais: Anual 
(em Português, Inglês e Espanhol), da Administração (em Português e Inglês) e 
Socioambiental (em Português e Inglês), além de outros documentos, tais como políticas 
de Recursos Hídricos, Recursos Florestais, Ambiental e de Responsabilidade Social, e as 
seguintes publicações institucionais: Anuário Estatístico, Resenhas do Mercado de Energia 
Elétrica, Informativos Gerenciais de Mercado e Economia, Balanço Social, Revista FURNAS 
e Revista P&D+I.  
 
O Flickr de FURNAS – site da web de hospedagem e partilha de imagens fotográficas e, 
eventualmente, de outros tipos de documentos gráficos, como desenhos e ilustrações, 
caracterizado também como rede social, que permite a seus usuários a criação de álbuns 
para armazenamento de fotografias e a interação com fotógrafos variados e de diferentes 
locais do mundo – possui 27 álbuns, 763 fotos e foi acessado por 18 mil pessoas. 
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A terceira edição do hotsite “FURNAS em Foco” veiculou as principais conquistas, destaques, 
perspectivas e desafios da Empresa e consolidou o Informativo Digital (semanário digital 
enviado via correio eletrônico), como importante veículo de comunicação. 
 
No Fale Conosco foram enviados 5.211 e-mails com pedidos de informação sobre os mais 
diversos assuntos, perfazendo mais de 400 consultas ao mês. 
 
Mídia Impressa  
 
A Revista FURNAS, publicação mensal de matérias sobre a atuação da Empresa, está 
disponível a todos os empregados, via intranet, e é distribuída, gratuitamente, as 
autoridades federais, estaduais e municipais, jornalistas, universidades, centros de 
pesquisa, empresas do setor elétrico e pessoas físicas cadastradas, com tiragem de 4.500 
exemplares. É oferecida em locais de visitação da Empresa, feiras, congressos e seminários.  
Entre os meses de junho a novembro, ano eleitoral, a revista não foi editada por 
determinação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom). 
 
Publicidade Institucional e Legal 
 
As campanhas publicitárias também ficaram suspensas neste mesmo período eleitoral. Nos 
demais meses, FURNAS fez investimentos em publicidade institucional em jornais e revistas 
de grande circulação e rádios das principais capitais brasileiras e contratou empresa para a 
realização de pesquisa de marketing, imagem e comunicação, com resultados positivos. 
 
Nas campanhas institucionais foram abordados temas sobre geração e transmissão de 
energia, meio ambiente, responsabilidade social, novos empreendimentos e ações nas 
áreas regionais.  
 
Na Publicidade Legal foram publicados os seguintes documentos corporativos: prestação de 
contas, atas, avisos de licitação, editais, comunicados, chamadas públicas e outros. 
 
Vídeos Corporativos 
 
Com o intuito de preservar a memória institucional e divulgar a sua imagem corporativa, a 
Empresa editou 70 programas e mantém um acervo de cerca de 1.700 fontes de vídeos 
institucionais, com registros de ações nas áreas de geração, transmissão, meio ambiente e 
responsabilidade social, desde a sua criação. 

 
Ouvidoria 
 
O livre acesso à Ouvidoria é assegurado por meio de formulário eletrônico no site de 
FURNAS, fax, telefone, pessoalmente, carta ou outro documento. Em todas essas formas de 
comunicação o nome do manifestante é mantido em sigilo e o conteúdo da mensagem, 
tratado com seriedade, isenção e de forma reservada. 
 
Em 2010, recebeu e respondeu 792 manifestações, agrupadas em solicitações (44%), 
reclamações (43%), denúncias (7%), sugestões (4%) e elogios (2%). Desse total, cerca de 
72% foram de origem externa.  

 
Comissão de Ética 
 
A Comissão de Ética de FURNAS, para assegurar o cumprimento do Código de Ética, recebe 
e apura denúncias relativas a possíveis desvios éticos e se responsabiliza pela sua 
atualização, bem como pela gestão da ética na Empresa. A Comissão integra o Sistema de 
Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, estabelecendo um elo entre FURNAS e a 
Comissão de Ética Pública.  
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Código de Ética 
 
A partir de 21 de setembro de 2010, foi instituído novo Código de Ética das empresas do 
Sistema Eletrobras, disponível no Manual de Organização de FURNAS em substituição ao 
que vigorava desde julho de 2005. Todas as empresas do Sistema Eletrobras se reuniram 
para construir o registro dos princípios e compromissos éticos, organizacionais e pessoais 
em Código de Ética único. O resultado apresenta os princípios que norteiam as ações e os 
Compromissos de Conduta institucionais com seus empregados, colaboradores, 
fornecedores e demais públicos de relacionamento e incluem: Dignidade Humana e 
Respeito às Pessoas, Integridade, Sustentabilidade, Transparência, Impessoalidade, 
Legalidade e Profissionalismo.  
 
Em 2010, foi criado o Portal Ética, na intranet, onde se encontram a legislação vigente, 
perguntas e respostas relativas à gestão da ética em empresas públicas, Fale Conosco, 
Canal Denúncia de desvios éticos, monitoramento dos casos analisados pela Comissão de 
Ética, entre outras informações. 

 
Premiações 
 
Associadas à Responsabilidade Socioambiental: 
 
• Certificado Empresa Cidadã – recebido da Comissão de Balanço Social do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ), pelo Balanço Social de 
FURNAS (oitavo ano consecutivo);  

 
• Troféu Rogério Morgado – concedido pela Fundação Coge, na categoria Ações de 

Responsabilidade Social, pela apresentação de 27 projetos sociais (o maior número 
apresentado na categoria); 

 
• Destaque em três das seis categorias da segunda e última fase do GRI Readers Choice 

Awards 2010, organizado pela Global Reporting Initiative, em Amsterdã, Holanda – 
atribuído ao Relatório Socioambiental de FURNAS, “O Fio Que Nos Une 2008”; 

 
• Selo Pró-Equidade de Gênero – concedido pela Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, 

da Presidência da República, pelo conjunto de ações implementadas pela Empresa; 
 
• 5º Prêmio Brasil de Meio Ambiente – contemplada com dois prêmios: “A Empresa do 

Ano” pelo seu trabalho em prol da sustentabilidade, em função dos estudos 
socioambientais realizados para implantação de projetos de geração e transmissão de 
energia e “Melhor Trabalho em Educação Ambiental” pelo desenvolvimento do Projeto 
Horizontes para renovação da Licença de Operação da UHE Itumbiara (MG/GO). 

 
Associadas à Prestação de Contas: 
 
• 12º Prêmio da Associação Brasileira de Companhias Abertas (Abrasca) – Relatório Anual 

(Edição 2010) – o Relatório Anual de FURNAS 2009 (que envolve o Relatório da 
Administração e as Demonstrações Contábeis) ficou em quarto lugar no ranking, 
categoria empresas fechadas com faturamento igual ou superior a R$ 1 bilhão; 

 
• Troféu Transparência – concedido pela Associação Nacional dos Executivos de 

Finanças, Administração e Contabilidade (ANEFAC), Fundação Instituto de Pesquisas 
Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi) e Serasa Experian às Demonstrações 
Contábeis de 2009. 

 
Associada à Gestão: 
 
• Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão (PPQG), medalha de ouro da categoria Empresas 

de Economia Mista, ciclo 2010 – promovido pelo Instituto Paulista de Excelência da 
Gestão (IPEG), pelos trabalhos desenvolvidos na Área de Construção da UHE Corumbá.  
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
 
FURNAS, ao gerar, transmitir e comercializar parte da energia elétrica, pauta sua atuação 
pelo compromisso com o bem-estar da sociedade e pelo respeito e cuidado com o meio 
ambiente e comunidades. 

 
Demonstrativo do Valor Adicionado 
 
Apresenta elementos que permitem a análise do desempenho econômico de uma 
empresa, evidenciando a geração de riqueza, assim como os efeitos sociais produzidos 
pela sua distribuição.  
 
 

 
 
                    R$ Milhões   

 2009 2010 
1. Geração do Valor Adicionado   
    

 Receitas de Vendas de Energia e Serviços 6.568 6.963 
  Outras Receitas Operacionais 0 263 
  Receitas Não Operacionais 0 0 
 Menos:   
 Insumos   
     Custo de Energia Comprada (2.330) (2.585) 
     Materiais (55) (42) 
     Serviços de Terceiros (504) (580) 
     Outros Custos Operacionais (1.328) (1.099) 
     Outros Custos Não Operacionais 0 0 
   

2. Valor Adicionado Bruto 2.351 2.920 
    

 Depreciação e Amortização (236) (221) 
 Constituição / Reversão de Provisões (268) (28) 
   

3. Valor Adicionado Líquido Gerado 1.847 2.671 
    

 Receitas Financeiras (Transferências) 181 214 
 Equivalência Patrimonial 29 (72) 
   

4. Valor Adicionado a Distribuir 2.057 2.813 
   

5. Distribuição do Valor Adicionado   
    

 Remuneração do Trabalho 848    844 
 Governo (Impostos e Contribuições) 169 578 
 Encargos Financeiros e Variação Monetária 261 381 
 Participações dos Empregados nos Lucros 77 105 
 Remuneração aos Acionistas 0 72 
 Encargos Setoriais 344 269 
 Compensação de Prejuízos 358 564 
    

 Total 2.057 2.813 
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Gestão de Pessoas 
 
Política de Gestão de Pessoas 
 
Todas as empresas do Sistema Eletrobras, a partir de 2010, adotaram Política de Gestão de 
Pessoas única, atuando como agentes e beneficiárias do fortalecimento organizacional, 
contribuindo para a competitividade, rentabilidade e sustentabilidade empresarial. 
 
Liberdade de Associação 
 
A Empresa tem como prática a plena liberdade de associação. Atualmente, negocia, 
diretamente, com 15 entidades organizadas em duas Centrais Sindicais (Intersindical 
FURNAS e União Intersindical FURNAS). As decisões provenientes desses processos de 
negociação são estendidas a todos os empregados da Empresa. 
 
Nas negociações dos Acordos Coletivos de Trabalho, FURNAS atua com o objetivo de 
assegurar a solução de impasses, buscando resguardar os interesses da Empresa e 
maximizar a satisfação dos empregados. 
 
Em 2010, a Holding, em conjunto com suas Controladas, deu continuidade ao processo para 
unificação dos benefícios e vantagens das Empresas do Sistema Eletrobras. Nesse sentido, 
em decorrência da implantação da Matriz Salarial Única, que ocorreu em 2009, quando os 
interníveis decresceram de 3,97% para 3,75% e, posteriormente, para 3%, a Empresa 
aprovou, como recompensa, uma indenização de 1,68 salário-base para seus empregados, 
paga em 2010. 
 
O Novo Plano de Carreira e Remuneração (PCR), implantado em setembro de 2010, 
envolveu diversas interações entre as áreas de relações sindicais, gestão de pessoas, 
entidades sindicais e os empregados. Incluiu a aprovação individual, mediante Termo de 
Adesão, perfazendo um total de 4.653, até dezembro de 2010.  
 
Participação dos Empregados nos Lucros 
 
A política relativa à participação dos empregados nos lucros, após o encerramento de cada 
exercício financeiro, prevê que os mesmos tenham direito à participação desde que as 
metas estabelecidas no Termo de Pactuação sejam alcançadas e que a Empresa distribua 
dividendos aos seus acionistas. O montante a ser distribuído aos empregados não poderá 
exceder a 25% dos dividendos pagos aos acionistas, limitado ao equivalente a duas folhas 
salariais do último mês do ano. 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. 
 
Quadro de Pessoal 
 
Efetivo 
 
O acréscimo de 148 empregados deve-se à diferença entre as 183 admissões decorrentes 
de concurso público e os 35 desligamentos ocorridos no período. 
 
 

Cargo 2006 2007 2008 2009 2010 
Gerencial 359 362 379 371 372 
Nível Superior 1.314 1.302 1.378 1.407 1.489 
Nível Técnico 1.781 1.828 1.888 1.895 1.956 
Nível Médio Suporte 744 710 750 757 758 
Nível Fundamental 327 332 329 328 331 
Total 4.525 4.534 4.724 4.758 4.906 
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Não Efetivo 
 
O decréscimo observado no período em análise deve-se ao desligamento voluntário dos 
empregados. A Empresa cumpre determinação do Ministério Público, que proíbe a 
admissão sem concurso.    
 

Cargo 2006 2007 2008 2009 2010 
Nível Superior 543 528 524 534 525 
Nível Técnico e Operacional 824 789 710 679 638 
Nível Apoio Administrativo 556 540 489 463 428 
Total 1.923 1.857 1.723 1.676 1.591 

 
Em 2010, ocorreram 85 demissões, sendo 45 por motivos diversos e 40, por aprovação no 
concurso público. 

 
Treinamento e Desenvolvimento 
 
A Empresa prioriza o investimento em seus colaboradores, fator determinante para o 
adequado cumprimento de seu Objeto Social. Para tanto procura desenvolver as 
capacidades técnicas, competências gerais e conhecimentos específicos dos mesmos.  
 
Em 2010, foram desenvolvidas ações educacionais com o intuito de fomentar o 
conhecimento e a educação como valores capazes de alavancar o crescimento pessoal, 
profissional e corporativo dos empregados, destacando-se a implementação da Unidade de 
Educação Corporativa, o desenvolvimento do Projeto de Mapeamento de Conhecimentos e a 
parceria com a Universidade do Sistema Eletrobras (Unise). Foram realizados 793 eventos 
educacionais, com a participação de mais de 3 mil empregados,  um investimento de cerca 
de R$ 6 milhões.   

 
Taxa de Frequência de Acidentes do Trabalho 
 
Este indicador é obtido relacionando o número de acidentes com afastamento para milhão 
de horas-pessoas em exposição à situação de risco. 
 
Segundo o Relatório de Estatísticas de Acidentes no Setor Elétrico Brasileiro 2010, da 
Fundação Comitê de Gestão Empresarial (Fundação Coge), a Taxa Média de Frequência de 
Acidentes do Trabalho do Setor foi 3,56.  
 
O gráfico a seguir apresenta a evolução da Taxa de Frequência de Acidentes do Trabalho de 
FURNAS, nos últimos cinco anos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      * Valor corrigido em função de reclassificação de um acidente do trabalho. 
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Taxa de Gravidade de Acidentes do Trabalho 
 
Este indicador é obtido relacionando o número de dias perdidos mais dias debitados, para 
milhão de horas-pessoas em exposição à situação de risco. 
 
A Empresa vem implantando metodologia de gestão nas áreas operacionais, com o objetivo 
de aprimorar suas ações de segurança do trabalho e higiene industrial, intensificando, 
assim, as ações de prevenção e controle para redução de acidentes, notadamente os de 
maior gravidade. 
 
Segundo o Relatório de Estatísticas de Acidentes no Setor Elétrico Brasileiro 2010, da 
Fundação Coge, a Taxa Média de Gravidade de Acidentes do Trabalho do Setor foi 376.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       * Valor corrigido em função de reclassificação de um acidente do trabalho. 
 
 

 
Responsabilidade Social 
 
Política de Responsabilidade Social 
 
A política de Responsabilidade Social da Empresa está pautada no combate à pobreza e às 
desigualdades, promoção da cidadania e desenvolvimento humano, visando uma sociedade 
mais justa, em equilíbrio com a natureza, sustentável e solidária. Desde 2003 cerca de 2 mil 
projetos de resgate social beneficiaram mais de 800 mil pessoas em áreas como educação, 
geração de trabalho e renda, inclusão digital e valorização de manifestações da identidade 
cultural brasileira. Todos os projetos estão alinhados aos Oito Objetivos do Milênio e aos 
princípios do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). 
 
Em 2010, a Empresa aderiu aos Princípios de Empoderamento das Mulheres – Igualdade 
Significa Negócios, iniciativa conjunta do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas 
para a Mulher (United Nations Development Fund for Women – Unifem) e do Pacto Global 
das Nações Unidas.  
 
As práticas de promoção da equidade de gênero e valorização da mulher estão formalizadas 
desde 2004, quando foi criado o Grupo Gênero, com a missão de eliminar todas as formas 
de discriminação no acesso, remuneração, ascensão, e permanência no emprego.  
 
Em 2010, FURNAS integrou-se ao Programa na Mão Certa, iniciativa da WCF-Brasil, da 
Organização Não Governamental (ONG) World Childhood Foundation, com o objetivo de 
coibir a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras, e assinou a 
Declaração de Compromisso de Enfrentamento da Exploração Sexual contra Crianças e 
Adolescentes, uma mobilização articulada pela Associação Brasileira Terra dos Homens 
(ABTH), em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. 
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A Empresa participa, ainda, do Plano de Ação Conjunto entre os Governos do Brasil e dos 
Estados Unidos para a Eliminação da Discriminação Étnico-Racial e a Promoção da 
Igualdade, coordenado, no Brasil, pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República (Seppir) e pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE). 
 
Investimento Social 
 
Por meio de parcerias com órgãos públicos, organizações sem fins lucrativos ou redes 
sociais, FURNAS contribui para criação de oportunidades e inclusão social, priorizando a 
realização de projetos e ações sustentáveis e emancipadoras para o desenvolvimento 
autônomo das comunidades, com ou sem apoio financeiro, que atendam aos compromissos 
de sua Política de Responsabilidade Social. 
 
A Empresa participa do Comitê de Entidades no Combate à Fome e Pela Vida (Coep), 
do qual foi uma das criadoras, em 1993. O Coep reúne organizações públicas e 
privadas e desempenha importante papel de mobilização e articulação social, 
incentivando e participando de iniciativas que têm como objetivo o desenvolvimento 
humano e social sustentável. São mais de mil entidades, organizadas em 27 comitês 
estaduais e 31 municipais. 
 
Desde 2005, FURNAS, em parceria com o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas (IBASE) e o Coep, desenvolve o projeto Núcleos de Integração Comunitária, 
oferecendo oportunidades de geração de emprego e renda em comunidades dos Estados de 
Mato Grosso, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A construção coletiva dos 
Diagnósticos Sociais Participativos das comunidades do Projeto de Assentamento Jambeiro 
(GO) e da Comunidade de Remanescentes do Quilombo do Sapé (MG), em 2010, envolveu 
cerca de 200 famílias nas duas localidades. O contrato de financiamento celebrado entre o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e FURNAS possibilitou a 
implantação deste projeto no entorno da UHE Baguari. 
 
Em 2010, foram patrocinadas 58 iniciativas de cunho social, estruturadas em quatro 
segmentos: Educação e Formação, Promoção da Cidadania, Saúde e Nutrição e Trabalho e 
Renda, beneficiando cerca de 60 mil pessoas, com geração de novas oportunidades e 
promoção da inclusão social. 
 
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) 
 
Em 2010, destacaram-se as seguintes ações: 
 
• assinatura dos termos de acordo judicial, em parceria com a CPFL e pagamento das 

reparações de 114 famílias atingidas pelas obras da UHE Serra da Mesa (GO), depois de 
oito anos de negociação; 

 
• realização do primeiro aporte para implantação dos projetos do Fundo de 

Desenvolvimento Regional, conforme Convênio de Cooperação Técnica e Financeira 
firmado com o MME, Tractebel Energia S.A, CPFL, Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Estado de Goiás (Sebrae/GO) e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID); 

 
• retomadas as negociações na UHE Manso (MT), para rever o Termo de Acordo Global e 

ressarcir, aproximadamente, 400 famílias identificadas nas auditorias sociais. 
 
Projetos Culturais 
 
• Patrocínio Cultural 
 
Tem como foco a construção da identidade cultural brasileira, valorização da cultura popular 
e inclusão social.  
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Em 2010, FURNAS participou do Programa Cultural das Empresas do Sistema Eletrobras, 
por meio da Lei Rouanet, com aporte de R$ 1,5 milhão no incentivo às produções 
artísticas em três segmentos: fomento ao teatro, ao audiovisual e ao patrimônio 
imaterial. A Empresa também investiu cerca de 1,5 milhão em projetos de outros 
segmentos com incentivo da mesma Lei. 
 

   Quantidade 
Área Cultural 2006 2007 2008 2009 2010 

Artes Cênicas 3 9 11 8 2 
Artes Integradas 1 - 3 - 4 
Artes Plásticas 2 3 - 1 - 
Audiovisual/Produção Cinematográfica 13 6 4 4 4 
Humanidades 6 5 2 3 2 
Música 9 4 7 3 4 
Patrimônio Cultural 4 3 - - 1 
Total 38 30 27 19 17 

 
• Espaço Cultural Eletrobras Furnas 
 
Palco de incentivo à diversidade cultural e inclusão social, este fórum permite o acesso 
gratuito em exposições, oficinas culturais, lançamentos de livros, entre outros eventos, aos 
empregados de FURNAS e ao público externo.  
 
Com investimento de R$ 1 milhão, foi lançado, em maio de 2010, o Edital para Ocupação do 
Espaço Cultural Eletrobras Furnas, que recebeu 371 projetos de ações culturais, dos quais 
19 foram selecionados para compor sua programação nas áreas de artes visuais, música, 
cinema e outras. 
 
Voluntariado Corporativo 
 
A participação dos empregados em ações sociais é considerada estratégica para FURNAS e 
vem se consolidando ano a ano. O objetivo desse programa é incentivar os empregados a 
formular e desenvolver projetos para melhoria das condições de vida das comunidades 
vizinhas às suas instalações.  
 
 
Responsabilidade Ambiental 
 
Políticas Associadas à Preservação Ambiental 
 
A elaboração dessas Políticas baseia-se na consideração de aspectos legais, práticas e 
experiências acumuladas e, principalmente, na busca da integração harmônica dos 
empreendimentos da Empresa com o meio ambiente. 
 
Como Empresa de geração e transmissão de energia elétrica, insumo básico para o 
desenvolvimento econômico e social, FURNAS reconhece que suas atividades podem levar à 
interferência ambiental, sendo seu compromisso conduzir suas ações respeitando o meio 
ambiente, envolvendo, entre outras, o aproveitamento dos recursos naturais de maneira 
sustentável, a conservação da diversidade biológica e os processos associados ao ecossistema 
florestal. Com estes objetivos, foram aprovadas pela Diretoria Colegiada as seguintes 
Políticas, que consideram aspectos legais, práticas e experiências acumuladas, a saber: 
 
• Ambiental: com vigência desde 1998, firmou a atuação da Empresa nas questões 

ambientais; sua implantação tem proporcionado benefícios em relação ao 
desenvolvimento sustentável pela internalização da questão ambiental nas atividades da 
Empresa, pela divulgação no plano externo, pela adequação à norma NBR ISO 
14001:2004 e pela compatibilização com a Política Ambiental do Sistema Eletrobras e 
com as demandas da sociedade; 
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• de Recursos Hídricos: em vigor desde 2007, orienta a Empresa quanto aos critérios de 
utilização de recursos hídricos no cumprimento de suas atividades, consoante com a 
Política Nacional de Recursos Hídricos e as demais Políticas de FURNAS; 

 
• de Recursos Florestais: criada em 2008, estabelece critérios de gestão, manejo e 

conservação de recursos florestais; 
 
• de Educação Ambiental: com vigência a partir de junho de 2010, estabelece princípios 

que norteiam as ações de educação ambiental da Empresa, de forma integrada em suas 
múltiplas e complexas relações. Visa, também, estimular e fortalecer a consciência crítica 
sobre as questões ambientais, bem como incentivar a participação permanente de todos 
seus empregados na preservação do meio ambiente; 

 
• de Gestão de Resíduos: em vigor desde maio de 2010, tem por objetivo estabelecer 

princípios para promover o gerenciamento dos resíduos associados às diversas atividades 
desenvolvidas pela Empresa. Enfatiza a necessidade do controle sistemático dos 
resíduos, desde a geração até sua destinação final, e considera o resíduo reutilizável ou 
reciclável como bem socioeconômico, em conformidade com a legislação vigente. 

 
Mudanças Climáticas 
 
FURNAS aderiu, em 2008, como membro fundador, ao Programa Brasileiro do Greenhouse 
Gas Protocol, para promover ações voluntárias de gerenciamento das emissões de gases de 
efeito estufa por parte das organizações. Desde então, elabora seu Inventário Anual de 
Gases de Efeito Estufa (GEE).  
 
Em 2010, participou do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC) como 
representante do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 
(CEBDS). As reuniões do FBMC visaram avaliar o Plano Nacional sobre Mudança do Clima 
(PNMC), apresentado pelo Comitê Interministerial. 
 
Licenciamento Ambiental  
 
Em 2010, foram obtidas as seguintes Licenças Ambientais:  
 
• Licença de Operação da UHE Retiro Baixo (SPE) e transmissão associada; 
 
• Licença de Operação da UHE Foz do Chapecó (SPE) e transmissão associada; 
 
• Licença de Operação das LT: 345 kV Furnas – Pimenta 2 e 345 kV Macaé – Campos 3; e 

renovação da Licença de Operação da SE Viana; 
 
• Licença de Instalação das LT: 138 kV Anta – Simplício – Rocha Leão (Ampla); 345 kV 

Tijuco Preto – Itapeti e parte da 750 kV Ivaiporã – Itaberá 1 e 2. 
 
Merece destaque, também, na LT Bom Despacho 3 – Ouro Preto 2, a conclusão do Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA) / Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA), entregue à 
Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam-MG). 
  
Além das licenças ambientais, foram obtidas certidões que atestam a inexigibilidade de LO e 
regularizam a situação ambiental de diversas LT, no Estado do Rio de Janeiro, a saber: 
 
• em 138 kV: Macaé – Campos 2; Campos (Usina) – Campos (SE) 1 e 2; Imbariê – São 

José 1 e 2; Jacarepaguá – Ari Franco; Jacarepaguá – Palmares; Jacarepaguá – Zin; 
Jacuacanga – Brisamar; Muriqui – Angra (CERJ); Muriqui – Brisamar; Palmares – Mato 
Alto; Santa Cruz – Brisamar 1; Santa Cruz – Palmares 2; Santa Cruz – Zin – Ari Franco; 
e Santa Cruz – Jacarepaguá; 

 
• em 345 kV: Adrianópolis – Jacarepaguá 2 e  Macaé – Campos 1.  
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Programas Ambientais 
 

Destacaram-se as seguintes ações constantes de programas ambientais:  
 

• na UHE Batalha – resgate de mais de 22 mil espécimes, em maio de 2010, devido ao 
desvio do rio São Marcos e monitoramento da ictiofauna, em campanhas de 
amostragem, previstas no Programa de Conservação da Fauna Aquática da Área de 
Influência Direta; plantadas espécies nativas do cerrado no entorno da Usina; 
instalado viveiro no Centro Integrado de Educação Ambiental (CIEA), para fornecer 
mudas quando da restauração das áreas degradadas; e resgatado germoplasma  de 
espécies encontradas durante o desmatamento;  

 

• na UHE Simplício / PCH Anta – execução de 28 programas ambientais, destacando-se:  
Conservação e Monitoramento da Ictiofauna, que resgatou cerca de 9 mil peixes de 
43 espécies em 10 campanhas e inclui a transposição de peixes na barragem de Anta, 
que permitirá a migração rio acima, durante o período reprodutivo; Resgate e 
Monitoramento da  Fauna,  com  17  campanhas  de  campo  realizadas  e  registro  
de  396  espécies (41 anfíbios, 25 répteis, 62 mamíferos e 268 aves); Conservação da 
Flora e Recomposição da Vegetação, que possibilitou a construção de viveiro florestal 
com capacidade de produzir cerca de 100 mil mudas de espécies da Mata Atlântica, 
para promover a manutenção da variabilidade genética da flora da área; e 
Redimensionamento e Relocação da Infraestrutura, que contribuiu para a melhoria da 
qualidade de vida da população do entorno do empreendimento, incluindo entre 
outras, a remoção do depósito de lixo de Anta e a implantação de aterro sanitário, no 
Município de Sapucaia (MG);  

 

• nas UHE Serra da Mesa, Corumbá, Manso, Furnas, Mascarenhas de Moraes, Porto 
Colômbia, Luiz Carlos Barreto de Carvalho, Funil, Itumbiara e Marimbondo e UTE Santa 
Cruz e Campos – prosseguiram as atividades relacionadas ao monitoramento e 
gerenciamento dos programas ambientais; 

 
• nas UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho, Marimbondo, Furnas, Mascarenhas de Moraes, 

Corumbá, Itumbiara e Porto Colômbia – continuidade da recuperação ambiental das 
áreas remanescentes; 

 
• na LT Ouro Preto 2 – Vitória – execução de atividades relacionadas aos processos de 

desapropriações e de monitoramento das ações ambientais; 
 

• na LT Itaberá – Tijuco Preto 3 – em andamento as ações definidas no Termo de 
Compromisso de Ajuste de Conduta para as comunidades indígenas. O Projeto de 
Recuperação Ambiental e Subsistência (PRAS), parceria de FURNAS com a Funai e 
Aldeias Guaranis de São Paulo (SP), visa promover ações de recuperação ambiental de 
áreas desmatadas/degradadas das terras índígenas Guarani (Tenondé Porã, Krukutu e 
Tekoa Pyau) e projetos de subsistência e geração de renda, como valorização do 
artesanato para venda e produção de plantas ornamentais para comercialização, entre 
outros, visando a melhoria da qualidade de vida para estas comunidades; 

 

• na Estação de Hidrobiologia e Piscicultura – realizado peixamento nos reservatórios das 
UHE Furnas, Mascarenhas de Morais, Luiz Carlos Barreto de Carvalho, Porto Colômbia, 
Marimbondo, Itumbiara e Corumbá, por meio da produção e soltura de alevinos. Durante 
o ciclo de 2010, foram produzidos cerca de 267 mil peixes; 

 

• na UHE Serra da Mesa – em andamento o ajuste do convênio com a Funai para o 
Programa de Apoio ao grupo Avá-Canoeiro. 

 

Compensação Ambiental  
 

As seguintes negociações destacaram-se em 2010: 
 

• nas UHE Batalha, UTE Santa Cruz e LT Ouro Preto 2 – Vitória, Macaé – Campos, 
Bateias – Ibiúna, Foz – Ivaiporã 3, Itaberá – Tijuco Preto 3 e Serra da Mesa – 
Samambaia 1 – em andamento as negociações dos contratos de compensação 
ambiental com os órgãos licenciadores;  
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• nas UHE Simplício / PCH Anta, LT Cachoeira Paulista – Adrianópolis 3 e Tijuco Preto – 
Itapeti – Nordeste e SE Iriri – firmados Termos de Compromisso de Compensação 
Ambiental com os órgãos licenciadores. 

 
Indicadores Ambientais 
 
Os cinco indicadores apresentados, a seguir, demonstram a complexidade associada à 
regularização, implantação e operação de empreendimentos de geração e transmissão de 
energia elétrica e permitem verificar a evolução da atuação da Empresa, no trato da 
questão ambiental. 
 
Área de Espelho D’Água Monitorada 
 
Considera-se a área dos reservatórios das 10 usinas hidrelétricas em operação, que são 
monitoradas diretamente pela equipe de meio ambiente de FURNAS, em termos de 
parâmetros limnológicos e de qualidade da água e de composição ictiofaunística, além da 
área  dos  reservatórios  em  construção  (UHE Simplício e Batalha).  Essa  área  é  de 
5.567 km2 de espelho d’água, monitorada periodicamente. Ressalta-se que os reservatórios 
das UHE Peixe Angical, Baguari, Serra do Facão, Retiro Baixo e Foz do Chapecó não são 
monitorados diretamente pela Empresa e, por isso, não constam desse indicador.  
 
Hectares de Áreas Protegidas 
 
A legislação ambiental brasileira, relativa à compensação ambiental de empreendimentos, 
está em vigor desde 1987. FURNAS foi pioneira no seu cumprimento, quando da 
implantação das UHE Serra da Mesa e Corumbá, cujas construções iniciaram-se em meados 
da década de 1980. Desde então, a Empresa tem contribuído na conservação ambiental.  
 
Como compensação pela implantação de seus empreendimentos, FURNAS investe na 
consolidação de unidades de conservação instituídas pelo Poder Público, tais como: parques 
nacionais, estaduais e municipais, reservas biológicas, estações ecológicas, áreas de 
proteção ambiental e reservas indígenas. Trata-se de expressivo investimento para a 
conservação da biodiversidade dos ecossistemas brasileiros, nos quais a Empresa atua 
(Mata Atlântica e Cerrado), envolvendo uma área de cerca de 1.284 mil hectares (ha). O 
acréscimo  verificado  em  2010,  de 27.257 ha,  deve-se  a  compensação  ambiental  da 
UHE Simplício / PCH Anta e da SE Iriri. 
 
Educação Ambiental  
 
Desde 2000, FURNAS investe na comunicação social das populações atingidas por seus 
empreendimentos e em educação ambiental, em parceria com secretarias estaduais e 
municipais de educação e organizações não governamentais. No período 2006-2010, 
264.547 alunos foram contemplados com programas de educação ambiental, distribuídos 
em 150 municípios situados na área sob influência dos empreendimentos da Empresa. O 
acréscimo verificado em 2010, de 14 municípios a mais em relação a 2009, refere-se à 
inclusão  do  Projeto  Horizontes  que  integra  o  programa  de  educação  ambiental  da 
UHE Itumbiara, conforme se segue:  

 
        Quantidade 

Acumulado 
Até o Ano 

Alunos 
Educados 

Municípios  
Atendidos 

2006 110.337 122 
2007 126.062 126 
2008 200.195 136 
2009 252.907 136 
2010 264.547 150 
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Tratamento de Resíduos  
 

• Ascarel (Bifenilas Policloradas – PCB) 
 

FURNAS mantém seu compromisso de erradicar de suas instalações os equipamentos que 
utilizam PCB. Para tanto, contrata empresas especializadas e detentoras de licenças 
ambientais para as atividades de descontaminação dos transformadores e de incineração 
dos resíduos contaminados. Paralelamente, desenvolve projetos para substituição dos 
referidos equipamentos. A seguir é apresentado histórico resumido dessas atividades. 
 

Ano Peso Líquido (kg) 
2005/2006   14.040 
2007/2008 196.200 
2009 2.430 
2010 8.370 

 
• Óleo Mineral Isolante e Hidráulico 
 

A Empresa regenera o óleo mineral isolante de transformadores por meio de tratamento 
físico-químico. Quando esta recuperação se torna tecnicamente inviável, o mesmo é 
vendido em leilões públicos, restritamente, a rerrefinadores credenciados pela Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), conforme Portarias ANP nº 127, de 30.07.1999, e nº 128, 
de 28.08.2001.  
 

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 nos cinco últimos anos são apresentadas a seguir: 
 

Ano 
Quantidade 
 (mil litros) 

2006 281 
2007 429 
2008 552 
2009 173 
2010 765 

  
Emissões Fugitivas  
 

• Gás Hexafluoreto de Enxofre (SF6) 
 

O gás SF6 é dielétrico (isolante) utilizado em diversos disjuntores de alta tensão da Empresa 
e na SE Grajaú (blindada). Esse gás apresenta elevado potencial de aquecimento global 
(Global Warming Potential – GWP): 23 mil vezes superior ao dióxido de carbono (CO2). 
 

A Empresa controla o uso desse gás para quantificar suas emissões em toneladas (t) 
equivalentes de CO2 (tCO2e). Os Inventários Anuais de Gases de Efeito Estufa estão 
disponíveis no site do Programa Brasileiro Greenhouse Gas Protocol.  
 

Em 2010, foram adquiridas novas máquinas de recuperação do gás SF6, o que possibilitou a 
redução do consumo total de 6 t, em 2009, para 5 t. 
 
 

Conservação de Energia 
 

Para disseminar padrões de consumo sustentáveis, FURNAS realiza diversas ações para 
estimular o uso consciente de bens coletivos, tendo em vista a construção de uma 
sociedade mais justa e solidária.  
 
No âmbito do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), coordenado 
nacionalmente pela Eletrobras e regido por diretrizes de eficiência energética definidas pelo 
MME, são realizadas ações das unidades regionais de construção e de operação da Empresa 
em parceria com as secretarias estaduais e municipais de educação, energia, ambiente, 
obras e cultura, universidades, associações comerciais e industriais, órgãos da defesa civil, 
parques públicos e organizações não-governamentais. 
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As atividades desenvolvidas pela Empresa se orientam por dois focos: 
 
• educativo – visa a sensibilização das novas gerações para que adotem práticas conscientes 

e sustentáveis de consumo; 
 
• técnico – contempla estudos e projetos para melhorias em instalações e sistemas elétricos 

de áreas públicas e privadas, de modo a torná-los energeticamente eficientes. 
 
Em 2010, foram executados projetos educativos, que envolveram mais de 1 milhão de 
pessoas, destacando-se os seguintes: 
 
• “A Natureza da Paisagem: Energia” – metodologia de educação ambiental, desenvolvida 

pelo Procel, implementada pelas geradoras e concessionárias. Destinada a professores 
dos ensinos fundamental e médio que, após capacitação, se tornam multiplicadores dos 
conceitos e práticas de conservação de energia; 

 
• “FURNAS Procel nas Escolas” – tem por escopo visitas guiadas para estudantes às 

instalações da Empresa, com palestras sobre conservação de energia e dicas de 
economia residencial; 

 
•  “Circuito da Energia” – tem por objetivo a montagem de experimentos, maquetes e jogos 

relacionados à energia elétrica para que os alunos vivenciem sua importância; 
 
• “Patrulha da Energia” – capacita alunos no combate ao desperdício de energia elétrica, para que 

possam desenvolver atividades afetas à conservação de energia na escola e na comunidade; 
 
• “Energia da Sabedoria” – inclui palestras para sensibilização e conscientização da terceira 

idade para evitar desperdício de energia elétrica e água, e proporcionar consumo responsável; 
 
• “FURNAS nas Bibliotecas” – refere-se às atividades de contação de histórias, jogos e 

brincadeiras realizadas em bibliotecas da rede municipal; ao final do encontro os alunos 
recebem livros para estimular o hábito da leitura.  

 
Com objetivo de divulgar e criar uma cultura de responsabilidade, foram veiculados folders 
e boletins, bem como realizadas inserções na mídia: rádio, televisão, internet e jornal, 
exemplificando práticas que evitam o desperdício no dia a dia.  
 
No que se refere aos estudos e projetos técnicos, destacaram-se: 
 
• otimização de utilização de energia resultante da modernização de 198 luminárias 

localizadas no Escritório Central, com substituição de lâmpadas de 32 W pelo sistema 
Ecosystem – processo digital com lâmpadas fluorescentes de 28 W e reatores eletrônicos 
com dimmers – sistema pioneiro na América Latina, com redução de custo da ordem de 
até 80%, equivalente a 6,7 MWh/ano; 

 
• assinatura de dois contratos com o Programa Nacional de Iluminação Pública e 

Sinalização Semafórica Eficientes (ReLuz) para projetos de melhoria de iluminação 
pública eficiente, nos Municípios de Jataí e Anápolis, ambos em Goiás; 

 
• realização de 27 diagnósticos energéticos em escolas, hospitais, prédios públicos e 

sistema de abastecimento de água e esgoto, nos estados onde a Empresa possui 
instalações. Estes estudos identificaram um potencial de economia de 360 MWh/ano e de 
redução de demanda de 166 kW. 

 
Além dos projetos citados acima, o Convênio com a Sociedade Astronômica Brasileira 
possibilita a inserção do tema conservação de energia na Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica. Em 2010, participaram cerca de 784 mil alunos e 68 mil 
professores, de 9 mil escolas em mais de 2 mil cidades. 
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Informações de Natureza Social e Ambiental    
 
 

             2010                                     2009 

1.  Geração e Distribuição de Riqueza R$ Mil R$ Mil 

Valor Adicionado Total 2.813.301 2.057.197 

Distribuição do Valor Adicionado 
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) está 
apresentada, na íntegra, no conjunto das 
Demonstrações Financeiras 

        20,6% governo      33,8% empregados 
       2,5% acionistas     33,6% financiadores 
                                              9,5% outros 
 

  

          8,2% governo     45,0% empregados 
          0% acionistas    30,1% financiadores 
                                            16,7% outros 
 

2.  Recursos Humanos  
 

   
 

2.1. Remuneração 2010 2009 

Folha de Pagamento Bruta (FPB) (R$ Mil)                  1.007.811 1.018.067 

- Empregados (R$ Mil)                 1.002.829 1.014.442 

- Administradores (R$ Mil)                         4.982 3.625 

Relação entre a maior e a menor remuneração:   

- Empregados                             24 22 

- Administradores                                1 1 

2.2. Benefício Concedido R$ Mil 
% sobre 

FPB 
% sobre  

ROL 
R$ Mil 

% Sobre 
FPB 

 % sobre   
ROL 

Encargos Sociais 222.776 22,10 3,45 201.903 19,83 3,38 

Alimentação 49.101 4,87 0,76 38.695 3,80 0,65 

Transporte 904 0,09 0,01 1.113 0,11 0,02 

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 medicina do 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 46.150 4,58 0,72 200.499 19,69 3,36 

Total 572.366 56,80 8,86 657.155 64,55 10,99 

2.3. Composição do Corpo Funcional 2010      2009 

Nº de empregados 4.906 4.758 

Nº de admissões 183 65 

Nº de demissões 35 31 

Nº de estagiários  500 598 

Nº de empregados portadores de  
necessidades especiais 
 

236 *     237 

Nº de prestadores de serviços terceirizados  1.591 1.676 

Nº de empregados por sexo: 
 

  

- Masculino 4.191 4.088 

- Feminino 715 670 
Nº de empregados por faixa etária: 
 

  

- Menores de 18 anos 0 0 

- De 18 a 35 anos 761 664 

- De 36 a 60 anos 3.817 3.766 

- Acima de 60 anos 328 328 

Nº de empregados por nível de escolaridade:   

- Analfabetos 0 0 
 

- Com ensino fundamental 347 345 

- Com ensino médio 581 682 

- Com ensino técnico 1.479 1.245 

- Com ensino superior 1.488 1.441 

- Pós-graduados 1.011 1.045 

Percentual de ocupantes de cargos de chefia, por sexo:   
- Masculino 
 

85,43 86,79 

- Feminino 14,57 13,21 
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2.4. Contingências e Passivos Trabalhistas 2010                           2009 

Nº de processos trabalhistas movidos contra a entidade 602 1.096 

Nº de processos trabalhistas julgados procedentes 1 2 

Nº de processos trabalhistas julgados improcedentes 6 24 

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

114.790 113.767 

3. Interação da Entidade com o Ambiente 
Externo 

R$ Mil 
% sobre 

RO 
% sobre 

ROL 
R$ Mil 

  % sobre 
           RO 

 % sobre 
   ROL 

3.1. Relacionamento com a Comunidade    
   

Totais dos investimentos em:       

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 infraestrutura 13.659 1,45 0,21 8.501 2,10 0,14 
Esporte e lazer 0 0,00 0,00 15 0,00 0,00 
Alimentação 4.496 0,48 0,07 3.338 0,83 0,06 

Geração de trabalho e renda 1.597 0,17 0,02 987 0,24 0,02 

Outros 13.718 1,45 0,21 6.485 1,60 0,11 

Total dos investimentos 46.889 4,97 0,71 32.052 7,91 0,54 

Tributos (excluídos encargos sociais) 585.662 62,00 9,08 173.488 42,89 2,90 
Compensação financeira pela utilização  
de recursos hídricos 

181.935 19,26 2,82 163.786 40,49 2,74 

Total – Relacionamento com a Comunidade 814.486 86,23 12,61 369.326 91,29 6,18 

 

3.2. Interação com os Fornecedores 
 

 

É exigida declaração dos fornecedores de que os mesmos não empregam menores de 18 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregam menores de 16 anos. É, 
ainda, exigida ressalva no caso de menores, a partir de 14 anos, empregados na condição 
de aprendizes. 
 

Além disso, consta dos Editais de Licitação o documento “Princípios e Normas de Conduta 
Empresarial na Relação de FURNAS com seus Fornecedores”, disponível em 
www.furnas.com.br/fornecedores. 
 

Realizado, em 2010, o II Encontro de FURNAS com seus Fornecedores, que contou com a 
presença de 52 representantes de empresas parceiras, onde foram tratados assuntos de 
Sustentabilidade, Gênero e outros aspectos da área de Licitações e Contratos de Aquisição. 
 
 

4. Interação com o Meio Ambiente R$ Mil 
% sobre 

 RO 
% sobre 

ROL 
R$ Mil 

% sobre 
RO 

% sobre   
ROL 

Investimentos e gastos com manutenção nos processos 
operacionais para a melhoria do meio ambiente 22.687 2,40 0,35 13.882 3,43 0,23 

Investimentos e gastos com a preservação e/ou 
recuperação de ambientes degradados 31.747 3,36 0,49 26.719 6,61 0,45 

Investimentos e gastos com a educação ambiental para 
empregados, terceirizados, autônomos e 
administradores da entidade 

- - - 64 0,02 0,00 

Investimentos e gastos com educação ambiental para a 
comunidade 348 0,04 0,01 2.913 0,72 0,05 

Investimentos e gastos com outros projetos ambientais 7.187 0,76 0,11 3.927 0,97 0,07 
Quantidade de processos ambientais, administrativos e 
judiciais movidos contra a entidade - - - - - - 

Valor das multas e das indenizações relativas à matéria 
ambiental, determinadas administrativa e/ou 
judicialmente 

- - - - - - 

Passivos e contingências ambientais - - - - - - 

Total da Interação com o Meio Ambiente 61.969 6,56 0,96 47.505 11,75 0,80 

5. Outras Informações 2010   2009 

Receita Operacional Líquida (ROL) 6.449.652 5.974.469 

Resultado Operacional (RO) 944.550 404.460 
 
 

* 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). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenação:  Secretaria Geral Corporativa 
Assessoria de Informações Corporativas 






